
 

 

Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) 
Secretaria Executiva 

 

CÂMARA NORMATIVA E RECURSAL 

 Ata da 167ª reunião ordinária, realizada em 23 de junho de 2022 
 

Em 23 de junho de 2022, reuniu-se ordinariamente a Câmara Normativa e 1 

Recursal (CNR) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), por meio de 2 

videoconferência realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 3 

Desenvolvimento Sustentável (Semad). Participaram o Presidente Yuri Rafael de 4 

Oliveira Trovão, representante da Semad e os seguintes membros titulares e 5 

suplentes: Representantes do Poder Público: Ariel Chaves Santana Miranda, da 6 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa); Rafael 7 

Augusto Fiorine, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede); 8 

Verônica Ildefonso Cunha Coutinho, da Secretaria de Estado de Governo (Segov); 9 

Cláudio Jorge Cançado, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 10 

Minas Gerais (Crea-MG); Felipe Dutra de Resende, da Secretaria de Estado de 11 

Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra); Cap. Adenilson Brito Ferreira, da Polícia 12 

Militar de Minas Gerais (PMMG);  Felipe Faria de Oliveira, do Ministério Público 13 

do Estado de Minas Gerais (MPMG); Hilcélia Reis Teixeira, da Comissão de Meio 14 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado 15 

de Minas Gerais (ALMG); Flávio Túlio de Matos Cerqueira Gomes, do Ministério 16 

do Meio Ambiente (MMA); Rodrigo Lázaro, da Associação Mineira de Municípios 17 

(AMM). Representantes da Sociedade Civil: Denise Bernardes Couto, da 18 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg); Ana Paula Bicalho 19 

de Mello, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais 20 

(Faemg); João Carlos de Melo, do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram); 21 

Adriano Nascimento Manetta, da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas 22 

Gerais (CMI-MG); Mariana de Paula e Souza Renan, do Conselho da Micro e 23 

Pequena Empresa da Fiemg; Ligia Vial Vasconcelos, da Associação Mineira de 24 

Defesa do Ambiente (Amda); Tobias Tiago Pinto Vieira, do Movimento Verde de 25 

Paracatu (Mover); Rafael Maia Nogueira, da Universidade do Estado de Minas 26 

Gerais (Uemg); Luís Antônio Coimbra Borges, da Universidade Federal de Lavras 27 

(Ufla); João Augusto Hilário de Souza, da Associação dos Engenheiros de Minas 28 

do Estado de Minas Gerais (Assemg). Assuntos em Pauta. 1) EXECUÇÃO DO HINO 29 

NACIONAL BRASILEIRO: Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) ABERTURA: O 30 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão declarou aberta a 167ª reunião 31 
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ordinária da Câmara Normativa e Recursal, deu boas vindas ao novo Conselheiro 32 

Rodrigo Lázaro, representante da Associação Mineira de Municípios (AMM). 3) 33 

COMUNICADO DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS: Claúdio Jorge 34 

Cançado (Crea-MG): “Boa tarde a todos, espero que estejam bem e com muita 35 

saúde. Eu gostaria de fazer um comunicado para o Sr. Presidente e demais 36 

conselheiros por orientação da Presidência e do departamento jurídico do Crea-37 

MG em função de alinhamento interno, devido à falta de identificação do registro 38 

de profissional de analista ambiental que emite o parecer por parte da Semad, o 39 

Crea-MG vai se abster em todos os itens da pauta até conseguirmos resolver 40 

essas questões junta a Semad. Agradeço a atenção de todos, obrigado”. 41 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço conselheiro Cláudio. Mais 42 

algum Conselheiro? Não há, dessa forma vou passar para nossa assessora 43 

jurídica, Jeiza, que vai fazer um comunicado. Por favor, Jeiza“. Jeiza Almeida 44 

(Assessoria Jurídica): “Boa tarde Conselheiros e a todos que estão nos ouvindo 45 

pelo YouTube, somente para registro informamos que as nossas reuniões 46 

disponíveis no canal do YouTube – Copam e CERH – estão inabilitadas, isso se dá 47 

em função do processo eleitoral para esse ano de 2022, em observação à 48 

Resolução Conjunta Segov, Secretaria Geral, AGE nº 1, de 5 de janeiro de 2022. 49 

Então, os senhores e interessados que entrarem no nosso canal do YouTube, 50 

poderão verificar que estão disponíveis as reuniões realizadas a partir desta 51 

semana. As anteriores, por conterem vídeos institucionais vinculados ao 52 

Governo, em virtude do período eleitoral não podem ficar disponíveis. 53 

Entretanto, as informações das reuniões continuam disponíveis no site da Semad 54 

na aba Copam e CERH, para acesso e consulta às atas das reuniões devidamente 55 

registradas. Qualquer dúvida nós estamos à disposição pelo endereço de e-mail 56 

assoc.semad@meioambiente.mg.gov.br. Muito obrigada, Presidente”. 57 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Jeiza, agradeço pelos 58 

esclarecimentos. Não havendo mais assunto aqui no comunicado dos 59 

conselheiros e assuntos gerais eu passo para o exame das atas”. 4. Exame das 60 

Atas da 165ª RO de 28/04/2022 e da 166ª RO de 26/05/2022. Ata aprovada por 61 

unanimidade, com as observações realizadas. Favoráveis: Seapa; Sede; Segov; 62 

Crea-MG; Seinfra; PMMG; MPMG; Almg; MMA; AMM; Fiemg; Faemg; Ibram; 63 

CMI; Cons. da Micro e Peq. Empresa; Amda; Mover; Uemg; Ufla; Assemg. 64 

Iniciaram os debates. O Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão retira de pauta 65 

a ata da 167ª reunião ordinária de 26/05/2022 para a realização de algumas 66 

adequações e exclusão de assuntos duplicados. Após realizadas as correções, 67 
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esta ata voltará na próxima reunião. Em relação a ata da 166ª reunião, algum 68 

conselheiro tem algum destaque”? Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da 69 

Micro e Peq. Empresa): “Boa tarde, Presidente, demais colegas conselheiros e 70 

aqueles que nos assistem. Presidente, eu adiantei as minhas alterações para a 71 

Secretaria Executiva e gostaria de saber se vocês receberam”. Presidente Yuri 72 

Rafael de Oliveira Trovão: “Recebemos sim, Mariana. Vamos projetar”. Mariana 73 

de Paula e Souza Renan (Cons. da Micro e Peq. Empresa): “Perfeito, Presidente. 74 

Não é necessário gastar tempo com isso e registro que as correções foram 75 

realizadas nas linhas 453, 1364, 1365, 1366, 1369, 1372, 1377, 1406 e 1410.” 76 

Verônica Idelfonso Cunha Coutinho (Segov): “Na linha 897, onde se lê “cumprir 77 

ou descumpriu, leia-se “se descumpriu deverá”. Na linha 1007, onde se lê 78 

“contratação” leia-se “constatação”, somente isso. Obrigada”. Adriano 79 

Nascimento Manetta (CMI): “Sr. Presidente, na linha 567 onde se lê ‘Câmara, vale 80 

ler, embora’, leia-se ‘Câmara, vale ler: embora’.  Após a palavra ‘destinam.’,  81 

deve-se fechar as aspas e colocar ponto final. Na linha 581, acentuar a palavra 82 

‘patrimônio’. Na linha 582, onde se lê; ‘Mais um parágrafo’, leia-se; ‘Mais um 83 

parágrafo:’ . Na linha 586, onde se lê ‘Tribunal de Justiça, como’, leia-se: ‘Tribunal 84 

de Justiça. Como’. Ainda na linha 586 onde se lê ‘logo, a ... no âmbito do Copam, 85 

não’, leia-se: ‘Logo, a ... no âmbito do Copam.” Não’. Na linha 593, onde se lê: 86 

‘Registra-se inclusive ... análise. Obviamente’, leia-se:  ‘”Registra-se ... análise”. 87 

Obviamente’. Na linha 605, onde se lê: ‘Por fim, na hipótese’, leia-se: ‘Por fim: 88 

“na hipótese’. Na linha 606, onde se lê: ‘votaram’, leia-se ‘votarem’. E na linha 89 

608, fecha as aspas depois de ‘receita’, em seguida colocar um travessão e fechá-90 

lo na linha 610, ‘mas está bom!’. Abre aspas no ‘Eles’ na mesma linha e fecha no 91 

‘administrativa’ da linha 612. Nas linhas 608/609 apagar ‘renúncia de receita!’. 92 

Na linha 615, onde se lê ‘está’ trocar para ‘esta’, e na linha 620 onde se lê: 93 

‘obrigada estruturar’, leia-se: ‘obrigado a estruturar’. No final da linha onde se lê: 94 

‘demanda dele ímprobo’, leia-se: ‘demanda dele. Improbo’. Onde se lê: 95 

‘condicionalmente’, leia-se: ‘constitucionalmente’. Na linha 623, onde se lê: 96 

‘contra pressão intercorrente’, leia-se:  ‘prescrição intercorrente’.  E na linha 626, 97 

onde se lê: ‘autoridades têm’, leia-se:  ‘autoridades tenham’. Somente essas 98 

alterações, obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Obrigado, 99 

Manetta. Mais algum Conselheiro? “Cláudio Jorge Cançado (Crea-MG): 100 

“Presidente, nas linhas 1289/1290 onde se lê ‘E porque isso não foi o quê que 101 

não foi pedido uma avaliação da AGE?’, leia-se ‘E por que não foi pedido uma 102 

avaliação da AGE?’. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Mais alguma 103 
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observação senhora Conselheiros? Não havendo, coloco em votação a ata da 104 

165ª reunião ordinária de 28 de abril de 2022, com as correções já realizadas 105 

pelos conselheiros”. Item 5. Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE-Sisema). 106 

Apresentação: Superintendência de Gestão Ambiental/Subsecretaria de 107 

Gestão Ambiental e Saneamento/Semad. Apresentação realizada por Felipe 108 

Fernandes Ladislau, da Diretoria de Gestão Territorial Ambiental da Semad, fez a 109 

apresentação da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE-Sisema), que foi 110 

disponibilizada no site da Semad, http://www.meioambiente.mg.gov.br/ 111 

component/content/ article/5219). Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 112 

“Felipe, parabenizo e agradeço pela apresentação muito esclarecedora. 113 

Lembrando que o IDE Sisema é um instrumento oficial do Estado, está previsto 114 

na DN Copam nº 217, de 2017, como um instrumento para análise de processos. 115 

Então, é um instrumento que nós técnicos e jurídicos utilizamos na análise dos 116 

processos. E é impressionantemente como está sendo bem desenvolvido, suas 117 

ferramentas livres, como o Felipe bem colocou. Parabéns a você Felipe e a toda 118 

a equipe que trabalha com o IDE-Sisema pelo trabalho e pela apresentação. 119 

Algum conselheiro tem alguma ponderação, algum destaque, questionamento 120 

ao Felipe? Em que pese ele ter colocado os dados”. Capitão Adenilson Brito 121 

Ferreira (PMMG): “Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Felipe pela 122 

apresentação e confirmar que o Sistema realmente é muito importante e dá um 123 

respaldo considerável para otimizar e fortalecer os embasamentos técnicos nos 124 

REDs que a PM tem feito não só nas questões administrativas, mas também nas 125 

questões criminais”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço, 126 

Capitão”. Felipe Ladislau (DGTA/Semad): “Capitão Brito, agradeço pelo feedback, 127 

esperamos sempre estar aperfeiçoando essa possibilidade de atuação tanto na 128 

Polícia Militar quanto de todos os representantes dos respectivos atores civis”. 129 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Mais algum conselheiro quer fazer 130 

destaque? Não havendo, agradeço mais uma vez ao Felipe, que também se 131 

colocou à disposição juntamente com a equipe para eventuais esclarecimentos, 132 

a apresentação ficará disponível no site”. Felipe Ladislau (DGTA/Semad): “Eu que 133 

agradeço, uma boa tarde a todos”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 134 

“Senhores conselheiros, passando para a discussão dos processos 135 

administrativos e questiono se algum dos conselheiros se dá por suspeito ou 136 

impedido do que trata a Lei n° 14.184, de 2022 e a Deliberação Normativa Copam 137 

nº 177, de 2012”? “Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da Micro e Peq. 138 

Empresa): “Boa tarde, Presidente. Item 6.4 peço sua orientação, a princípio vou 139 
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me abster de votar, entendendo que apesar de não existir qualquer tipo de 140 

enquadramento na Legislação que o Senhor fez referência quanto a 141 

impedimento, o meu marido é consultor do empreendimento. Então, vou me 142 

abster no momento da votação, a não ser que o Senhor tem alguma outra 143 

orientação para mim. Obrigada”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 144 

“Mariana, agradeço, mas fica a critério da Senhora. Eu entendo melhor se abster 145 

também, eu acompanho o entendimento da senhora, no que pese não ter algo 146 

muito claro, mas para não ter nenhuma discussão posterior, se abstenha e 147 

resolve-se.” Rafael Augusto Fiorine (Sede): “Vou me declarar impedido para 148 

votar no item 8 da pauta, uma vez que se trata de processo que tem a ver com a 149 

Cemig e sou funcionário da empresa. Obrigado”. Presidente Yuri Rafael de 150 

Oliveira Trovão: “Ok. Alguém mais? Então, estou marcando a suspeição da 151 

Mariana no item 6.4 e o impedimento do Rafael no item 8.1. Bem Srs. 152 

Conselheiros, os itens 6.1 e 6.2 vão retornar porque temos destaques, dessa 153 

forma vou começar a leitura do item 6.3 e seguintes e, se os senhores tiverem 154 

algum destaque incluindo pedido de vistas, que façam após a leitura”. Item 6. 155 

Processos Administrativos para exame de Recurso do Auto de Infração: Item 156 

6.1 Carlos Fernando Rodrigues da Paz FI - Lavra a céu aberto com ou sem 157 

tratamento - rochas ornamentais e de revestimento (exceto granitos, 158 

mármores, ardósias, quartzitos) - Caldas/MG - PA/Nº 371/1997/015/2010 - 159 

AI/Nº 66.521/2010. Apresentação: Núcleo de Auto de Infração da 160 

Feam. Resultado: Indeferido o recurso, nos termos do parecer jurídico da Feam. 161 

Votação: Favoráveis: Segov; Seinfra; PMMG; MPMG; Almg; MMA; Amda; Mover; 162 

Ufla e Presidente (em decorrência do empate, conforme o Decreto nº 46.953, 163 

cabe ao Presidente da sessão desempatar/fazer o voto de minerva). Contrários: 164 

Seapa (Justificativa: Reitero o mérito das votação anterior, entendo que nesse 165 

caso o empreendedor cumpriu o prazo bianual e a DN entrou em vigor no dia 166 

27/06/2008. O dispositivo é de entrada em vigor na data da publicação e essa foi 167 

a data em que a DN foi publicada. Uma vez que a DN não é clara no sentido de, 168 

por exemplo, a partir deste ano 2008 passa a ser válido o ano-base a ser 169 

apresentado em 2009, então a partir do momento que não temos essa disposição 170 

clara nessa DN e nem na DN que estendeu o prazo, meu entendimento é de que 171 

é possível, compreensível que o administrador interprete de outra forma e, 172 

havendo essa lacuna não entendo que nós enquanto Administração Pública, 173 

submeta o administrado adivinhar qual é a intenção da norma. Então, com todo 174 

o respeito a Feam, mas meu entendimento é diverso, o entendimento atual da 175 
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Feam é esse, mas como a Lei não é clara, aliás, como a normativa não é clara, se 176 

fossem outros os analistas poderíamos estar nesse momento tendo 177 

interpretação contrária, que aquele administrado que não apresentou o laudo 178 

em 2008, a documentação em 2008 do ano-base 2007, esse estaria sendo 179 

autuado. Assim, acredito que não compete à administração incumbir ao 180 

administrado uma lacuna que ela mesma causou, portanto, essa é a justificativa 181 

do meu voto. Obrigada), Crea-MG: (Justificativa: Acompanho os mesmos 182 

argumentos da Seapa). AMM (Justificativa: por acreditar que foi cumprida a 183 

norma). Fiemg (justificativa: por entender que o processo se passa por um pedido 184 

de reconsideração. Mantenho o meu voto não só pela prescrição intercorrente 185 

como foi feito anteriormente, mas também pelo mérito, uma vez que já foi 186 

demonstrado aqui não só dessa vez, mas também em reunião anterior e agora, 187 

que o empreendedor não cometeu a infração que estar sendo imputada a ele). 188 

Faemg (justificativa: similar a justificativa do conselheiro Carlos Alberto que 189 

votou contrário na 1ª apreciação desse processo e aqui nesse momento a 190 

motivação é similar, já colocada por mim e que foi bem colocada pela conselheira 191 

Ariel. Além disso, incluir nas motivações a não prescrição intercorrente, mas 192 

deixar de forma clara a questão do mérito). Ibram (Justificativa: em função da 193 

prescrição intercorrente e por entender que a empresa ficou em dúvida quanto 194 

aos prazos e atendeu àquele prazo mais oportuno (não oportuna para a empresa, 195 

mas seria oportuna dentro do cronograma da própria empresa), CMI 196 

(justificativa: voto contrário tanto pela incidência da prescrição intercorrente 197 

quanto no mérito, pela não ocorrência da infração imputada, assim, 198 

acompanhando as razões muito bem colocadas pelas conselheiras Ariel e 199 

Mariana). Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg (Justificativa: pela prescrição 200 

intercorrente quanto pela situação de mérito colocada no relato de vista 201 

apresentado para o item em específico de pauta). Assemg (justificativa: Pelos 202 

mesmos motivos explicados pela Seapa). Ausentes: Sede; Uemg. Na sequência o 203 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão coloca em votação a atenuante, 204 

prevista na alínea C, do art. 68, Inciso I, do Decreto nº 44.844/2008, que propõe 205 

a diminuição da multa em 30%, como 6.1 (2): Resultada: Aprovado. Votação: 206 

Favoráveis: Segov; PMMG; MPMG; Almg; MMA; Amda; Ufla. Contrários: Seapa 207 

(Justificativa: Por entender pertinente a aplicação da atenuante pelas 208 

informações levantadas pela conselheira Mariana), Crea-MG (justificativa: Pelos 209 

mesmos argumentos apresentados da Seapa), Seinfra (Justificativa: Por entender 210 

que não houve dano ambiental). AMM (Justificativa: Seguindo os termos da 211 
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Seapa), Fiemg (Justificativa: por entender que a atenuante pode ser aplicada ao 212 

empreendedor nos termos que foram colocados pela conselheira Mariana). 213 

Faemg (justificativa: Por entender que realmente não houve nenhuma gravidade, 214 

não houve dano ambiental e o empreendedor sequer descumpriu a DN nº 117, 215 

de 2008 que apenas o confundiu), Ibram (justificativa: por não haver dano 216 

ambiental ao longo de toda essa discussão que está sendo levantada e pelos 217 

mesmos argumentos dos demais conselheiros), CMI (justificativa: Por entender, 218 

absolutamente, sem nenhum impacto real a não apresentação de um 219 

documento, acompanhando o posicionamento da conselheira Mariana e 220 

apontando a gravidade do ocorrido na votação de mérito que houve uma 221 

mudança de posição, com decisão pela Secretaria no empate em razão de 222 

aberrante pedido de reconsideração por parte da Secretaria Executiva. É grave o 223 

ocorrido nesse processo, fica pontuado e, nesse particular da atenuante, voto 224 

contrário). Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg (Justificativa: Faço coro com a 225 

CMI, é gravíssimo o que aconteceu nesse processo e pelos motivos também já 226 

expostos), Mover (Justificativa: por entender que a atenuante pode ser aplicada, 227 

principalmente, por não trazer de fato um dano ambiental. O impacto é só algo 228 

processual em uma fase de transição, dessa forma, acredito que pode ser 229 

aplicado a atenuante), Assemg (Justificativa: Voto contrário, principalmente 230 

depois da revisão da Mariana e, o mínimo que devemos fazer nesse caso é votar 231 

pela atenuante).  Ausentes: Sede; Uemg. Iniciam-se as discussões.  Presidente 232 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Vamos começar pela manifestação da 233 

Conselheira Mariana”. Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da Micro e Peq. 234 

Empresa): “Obrigada, Presidente Yuri. Bom, eu não leio o relato de vista, como 235 

os senhores já estão acostumados, se me permitirem, vou passar apenas aos 236 

pontos principais do relato, caso tenham alguma dúvida ou necessidade de 237 

debate, estou à disposição e os demais conselheiros que subscrevem no relato 238 

também. Nós estamos tratando de um processo que foi pautado na reunião do 239 

dia 26 de maio, ele já havia sido objeto da pauta do dia 28 de abril, mas foi 240 

baixado em diligência tendo em vista uma necessidade de instrução documental. 241 

Nós estamos tratando especificamente do Auto de Infração nº 66.521, de 2010, 242 

lavrado em decorrência de uma suposta falta de encaminhamento eletrônico do 243 

inventário de resíduos sólidos minerários, ano-base 2009. Estaria esse ato do 244 

autuado em discordância com os preceitos contidos na Deliberação Normativa 245 

Copam nº 117, de 2008. Bom, é muito importante tratarmos aqui que esse é um 246 

processo que já foi deliberado por esta Câmara em reunião realizada dia 22 de 247 
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setembro de 2021, as razões recursais à época apresentadas foram acolhidas por 248 

maioria de votos, sendo votos favoráveis pelo acolhimento do recurso proferidos 249 

pelos representantes das entidades Seapa, Crea, MMA, AMM, Fiemg, Faemg, 250 

Ibram, CMI, Conselho da Micro e Pequena Empresa da Fiemg, Uemg e Assemg. 251 

Esse processo retornou para um suposto controle de legalidade, foi então 252 

apontada a necessidade desse controle pela decisão da Semad/Secex nº 7 de 253 

2022, suscitados nas folhas 143 e 144 dos autos, que determinou via de 254 

consequência a anulação da decisão proferida pelos conselheiros, em 22 de 255 

setembro de 2021. Presidente, inicialmente gostaria de destacar todo o respeito 256 

do Conselho da Micro e Pequena Empresa e também dos outros conselheiros – 257 

acho que posso falar por eles aqui, os que subscrevem este relato de vista – que 258 

temos pela Secretaria Executiva, principalmente na pessoa da Dra. Valéria, que é 259 

uma profissional de extrema competência e também estendo os elogios a todos 260 

os demais que integram a equipe da Secretaria Executiva, mas peço vênia 261 

Presidente, para dizer que esse não é um caso isolado, vamos respeitosamente 262 

discordar dessa anulação que foi feita e dizer que não foi identificada qual a 263 

ilegalidade que foi cometida nesta reunião de 22 de setembro de 2021, pelos 264 

conselheiros que ali estavam presentes e votaram. Quando se fala em controle 265 

de legalidade é necessário e de suma importância a motivação do ato, ou seja, o 266 

apontamento de qual ilegalidade foi cometida, foi colocado aqui no parecer da 267 

Secex que houve um proferimento em desacordo com o posicionamento da AGE 268 

no tocante à prescrição intercorrente, aqui já sabemos dos debates, temos 269 

conhecimento das posições diversas dos conselheiros a respeito da prescrição 270 

intercorrente que é uma preliminar de mérito, mas peço vênia em especial para 271 

destacar a deliberação de mérito que aconteceu neste processo. Ultrapassada 272 

todas essas questões de se tratar de fato de um auto de infração prescrito que 273 

tramitou por mais de 10 (dez) anos, aliás, ficou sem tramitação – perdão –  por 274 

mais de dez anos a contar da lavratura da decisão até o proferimento de um 275 

julgamento jurídico, nesse caso, ultrapassado essa preliminar que é de mérito, 276 

verificada a ata da reunião de 22 de setembro de 2021, fica evidente que foi 277 

acolhido o mérito à argumentação apresentada na via de recurso pelo 278 

empreendedor. Nós estamos diante de um auto de infração que foi lavrado pelo 279 

suposto descumprimento da apresentação do inventário ano-base 2009, sendo 280 

que o empreendedor não tinha essa obrigação. Porque a DN nº 117 trata no 281 

artigo 3º que a obrigação é anual dependendo da classificação da atividade e ela 282 

pode ser bianual quando se tratar, por exemplo, de um empreendimento de 283 
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classe 3, como é o caso. Então, o empreendedor trouxe à baila essa situação, 284 

apresentou os inventários ano-base 2007 e 2008, quando chegou em 2010, 285 

ciente dessa situação de que ele poderia em 2011 apresentar o ano-base bianual 286 

2009/2010, não apresentou o inventário, exatamente porque ele não detinha 287 

essa obrigação legal. Desse modo, por algum tumulto, algum equívoco isso 288 

aconteceu, mas ficou claro que a entrega de inventário dos resíduos sólidos 289 

minerários ano-base 2009 não era devido pelo empreendimento à época da 290 

autuação. Então, em razão disso, inclusive essa foi a argumentação de vários dos 291 

conselheiros, acho que até a conselheira Ariel colocou muito bem à época – 292 

depois você me corrige se não tiver sido você – mas lembro de você lá na ata 293 

colocando muito bem essa situação de mérito para qual houve deliberação. 294 

Então Presidente, nós do Conselho da Micro e Pequena Empresa e demais 295 

conselheiros que subscrevem o relato, entendemos extremamente temerário a 296 

situação de retornar esse processo aqui para um novo julgamento, sendo que já 297 

temos julgamento de mérito, já aconteceu, o processo já foi julgado e não temos 298 

qualquer motivação, nenhum apontamento de ilegalidade para que ele tenha 299 

retornado com um novo julgamento, mesmo porque essa tramitação de voltar 300 

para a Câmara julgadora, enfim, isso não está em lugar nenhum, esse é um 301 

processo que não existe, não tem regulamentação, não sabemos de onde veio. 302 

Inclusive, a nossa recomendação final é a retirada do item 6.1 de pauta e o 303 

consequente arquivamento do processo por se tratar de um processo já julgado 304 

com resolução meritória. Não estamos tratando só dá preliminar de mérito, mas 305 

também da situação de que o empreendedor na época foi autuado pelo 306 

descumprimento de uma obrigação que ele não tinha. Nós achamos isso muito 307 

sério, estamos preocupados com a condução desses processos, ficamos à 308 

disposição da Secretaria Executiva para conversarmos, estamos sempre 309 

disponíveis, abertura, diálogo para dirimirmos melhor essas questões e para que 310 

essa Câmara possa deliberar de fato ao que ela cumpre, o que está no regimento, 311 

o que está na legislação. Dessa forma, Yuri vai brigar comigo de novo (eu acho), 312 

mas eu não sei como votar nesse processo Yuri, eu realmente continuo sem saber 313 

como votar e me debrucei sobre a questão mais uma vez, temos mais esse item 314 

prejudicial que é a questão de mérito que foi da debatida, isso está claro na ata 315 

de 22 de setembro do ano passado. Então, é uma situação complicada que 316 

pedimos, com todo respeito, a ajuda da Secretaria Executiva para compreender 317 

“por quê” isso está acontecendo e entendemos, infelizmente, com a devida vênia 318 

de que esse processo não deveria ter retornado a julgamento à essa Câmara. 319 
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Então, o nosso posicionamento é pela retirada do item 6.1 de pauta. Muito 320 

obrigada, estou à disposição”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 321 

“Agradeço a manifestação, vou pedir vênia aos demais conselheiros em relação 322 

ao nosso procedimento de vistas, mas só para explicar um procedimento interno 323 

nosso. Como é feito? Isso vale para esse processo, já tivemos outros e 324 

provavelmente teremos outros processos que retornam para os senhores em 325 

relação ao controle de legalidade. O controle de legalidade conforme o 326 

regimento e segundo o Decreto 46.953, ele pertence ao Presidente do Copam, 327 

ou seja, seria a Secretária e por delegação, passa para a Secretária Executiva do 328 

Copam, por meio de uma Resolução. Como é feito a tramitação? A decisão 329 

inicialmente, não é da Secretária Executiva do Copam e também não seria da 330 

Secretária de Meio Ambiente, ela é uma decisão tomada por aquele órgão que 331 

fez análise do processo, por exemplo, quem desencadeou o processo foi o NAI 332 

da Feam. Então primeiro, quando se verifica e quem verifica isso inicialmente não 333 

é a Secretária Executiva e sim o órgão do qual emanou o parecer inicial. Então 334 

nós temos aqui primeiro a manifestação do NAI da Feam, ele que iniciou nesse 335 

caso o processo para análise em relação ao controle de legalidade, por isso, a 336 

exemplo do outro que teremos em relação ao IEF. Destarte, o órgão que fez 337 

análise do processo diante da votação dos Senhores, promovem uma solicitação 338 

ao Presidente – no caso a Secretário Executiva do Copam – que seja reanalisado 339 

aquele procedimento por meio de controle de legalidade, ou seja, a Secretária 340 

Executiva até então está inerte, está parada, ela age como se fosse um Juiz, por 341 

provocação. Então, isso é levado à Secretária Executiva com o parecer técnico e 342 

jurídico acerca daquele tema. A Secretária Executiva por sua vez, diante daquela 343 

solicitação, abre um novo pedido, esse agora a sua Assessoria Jurídica para 344 

verificar se aquele pedido feito por aquele órgão é pertinente ou não. E assim, a 345 

Assessoria Jurídica emite um outro parecer falando que aquela solicitação feita 346 

por aquele Órgão é pertinente ou que cabe realmente o controle de legalidade. 347 

Então, esse que é o tramite e feito isso, é levado a vocês para uma nova decisão, 348 

ou melhor, para uma nova reavaliação do caso, dessa forma, é somente para 349 

explicar essa questão, que depende muito mais – quando falamos “Secretária 350 

Executiva” – depende  na  realidade muito mais do Órgão que emanou o parecer, 351 

o primeiro parecer que é ele que se verifica aquele contido sobre a necessidade 352 

ou não do controle de legalidade que propriamente da Secretária Executiva que 353 

age como se fosse um juízo de admissibilidade em relação ao recurso. Mariana, 354 

você levantou a mão novamente? E outra Mariana, não brigaria com você e não 355 
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brigo”. Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg): 356 

“Yuri, só complementando o que você disse, está perfeita a sua colocação, sua 357 

explicação, te agradeço. Inclusive, a instrução do processo é exatamente essa, 358 

existe um levantamento inicial da Feam, tem toda a documentação, eu só me 359 

pautei no parecer da Secex por ser o último, por bater o martelo no sentido de 360 

ter o controle de legalidade. Yuri, só queria dar um destaque novamente que, 361 

existe uma discussão e um debate sobre a prescrição intercorrente que nós já 362 

sabemos aqui, nós do Conselho da Micro e Pequena Empresa entendemos que 363 

tanto o parecer único quanto os posicionamentos da Advocacia Geral do Estado 364 

que são posicionamentos ambos de extrema importância para nós conselheiros 365 

para tomada de decisão, mas que em alguns momentos com o devido o 366 

fundamento e acompanhado de toda legalidade, jamais algo ilegal, nós podemos 367 

discordar, podemos ter um posicionamento diferente, muitas das vezes a própria 368 

AGE emite um parecer, tempos depois ela retorna, algo novo aconteceu ou não 369 

podemos mudar de ideias, tendo fundamento para isso, estando dentro da 370 

legalidade nós podemos. Então no tocante à prescrição intercorrente, sim! Eu 371 

analisei o processo e verifiquei que de fato toda essa base do controle de 372 

legalidade vem muito da situação do acolhimento da prescrição intercorrente. 373 

Ok! Essa parte todos já sabem, mas existe ainda um pouco de atenção maior que 374 

é o acolhimento de mérito de inexistir a obrigação que foi imposta ao 375 

empreendedor, ele tinha uma obrigação de apresentar os inventários de acordo 376 

com a própria DN mas de forma bianual, então por esta razão ele apresentou 377 

todos os protocolos, não vou me delongar aqui com números e etc., porque está 378 

tudo no processo, dessa forma, levou a conhecimento via de recurso para os 379 

conselheiros da CNR e essa argumentação robusta mérito foi colocada e foi 380 

acolhida, em momento algum desses suposto controle de legalidade viu-se  essa 381 

situação de mérito, por isso que queria chamar tanto a atenção, porque acho a 382 

situação ainda mais grave. Uma vez que esses controles de legalidade têm um 383 

vício gravíssimo que não é apontada a ilegalidade e é um ato imotivado ao nosso 384 

ver, com respeito as opiniões até que seriam contrárias, claro, mas ainda existe 385 

essa situação que eu gostaria de deixar claro para os conselheiros nesse 386 

momento, não sei se valeria baixar inteligência de novo esse processo, Yuri, não 387 

sei se é o que você gostaria de fazer, mas então insistimos na retirada de pauta. 388 

Obrigada”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok, Mariana. Vou dar 389 

continuidade aqui aos inscritos e depois eu manifesto em relação ao pedido. João 390 

pelo Ibram, pois não? ” João Carlos de Melo (Ibram): “Sr. Presidente, como já foi 391 
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citado, esse é um parecer que todos nós endossamos, ou seja, o que foi expresso 392 

pela parte final, ok? Tinha mais conhecimento específico que já foi citado, estou 393 

totalmente de acordo com o que a Mariana manifestou”. Denise Bernardes 394 

Couto (Fiemg): “Bom, não tenho mais nada a acrescentar, como disse a 395 

conselheira Mariana, o relato de vista foi em conjunto e ela já fez toda a 396 

explanação possível e estamos acompanhando o que foi mencionado e o que foi 397 

defendido aqui pelo conselho da Micro e Pequena Empresa”. Presidente Yuri 398 

Rafael de Oliveira Trovão: “Ok. Manetta, pois não? “Adriano Nascimento 399 

Manetta (CMI): “Sr. Presidente, para além do que conselheira Mariana colocou, 400 

eu acho que tem algumas menções que merecem atenção nesse caso, porque de 401 

fato temos uma situação de mérito que foi, inclusive, no primeiro caso de mérito 402 

bastante discutido. Eu queria fazer uma reflexão: vamos supor um processo 403 

qualquer, um outro recurso que tenha resolução por mérito, inclusive, sem 404 

discussão de prejudicial com razões diferentes, vamos dizer três razões, alguns 405 

conselheiros votam pela primeira razão, outros pela segunda, outros pela 406 

terceira e o indeferimento prevalece, restará indeferido e não tem dúvida nesse 407 

sentido, o que estou dizendo é o seguinte: tivemos um caso precedente em que 408 

houve um julgamento de um recurso da Cemig que foi deferido, inclusive foi 409 

mencionado em outros processos de reunião passada, em que a AGE se 410 

manifestou que o entendimento pela prescrição seria inaceitável, porém, como 411 

havia o posicionamento de mérito, prevaleceria o deferimento do recurso. O que 412 

estou colocando é que entendo como uma maneira muito mais adequada de 413 

lidar com essa situação, se a Semad não admite a figura da prescrição 414 

intercorrente, entender esses votos que trataram da prejudicial como se entende 415 

no judiciário, como votos contrários por motivo diverso, material daqueles 416 

outros votos que trazem conteúdo material para aproveitar o conteúdo material. 417 

Do contrário, ficamos nessa situação estranha que vira situação equivalente a um 418 

pedido de reconsideração por parte da Secretaria Executiva e, muito bem 419 

colocada a tramitação do processo, tem uma situação de auto referência nisto 420 

que causa profundo incomodo, quer dizer, a AGE estabelece um parecer que na 421 

visão dela tem mais força do que lei, a AGE motiva e provoca controle de 422 

legalidade cujo único embasamento é o próprio parecer da AGE e assim remete 423 

esse pacote e a Secretaria Executiva que defenda o que o posiciona a AGE com 424 

base única e exclusivamente do que a própria AGE fez. É um círculo estranho e 425 

no fim das contas quem devia estar fazendo esses controles é a AGE e não a 426 

Secretaria Executiva, já que se trata de uma imposição impositiva mesmo por 427 
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parte da própria AGE. Fato é que esse processo é confuso, este caso em concreto 428 

tem um conteúdo material expresso, explícito, outros anteriores não tinham da 429 

mesma maneira e na minha opinião, de fato seria o caso de baixa até para essa 430 

adequação, excluir-se da discussão da figura da prescrição, rejeitá-la e 431 

reconhecer o provimento de mérito que foi dado entendendo os demais votos 432 

como simples votos contrários por outra fundamentação como acontece em 433 

vários casos, mas é essa atenção que chamamos, muito melhor seria um 434 

resultado deste do que esse profundo desconforto institucional que esses 435 

processos voltando, insistentemente, ao Conselho para uma nova deliberação 436 

sendo que já foi deliberado, além da evidente usurpação de competência que 437 

isso proporciona, é uma situação estranha, esdruxula, ruim de lidar e que coloca 438 

em dúvida, assim, acho que falta à nossa consultoria essa percepção, coloca em 439 

dúvida a legitimidade do próprio Conselho. O tempo todo, essa legitimidade é 440 

colocada em dúvida e acho que é uma falta de percepção do momento, porque 441 

por vários outros motivos essa mesma legitimidade está sempre colocada em 442 

dúvida, mas enfim, são essas as considerações”. Presidente Yuri Rafael de 443 

Oliveira Trovão: “Agradeço a manifestação do Manetta. Dr. Felipe, vi que o 444 

senhor levantou a mão, mas vou finalizar com aqueles que solicitaram vistas e 445 

depois passo para o senhor. Ana Paula, pois não? “ Ana Paula Bicalho de Mello 446 

(Faemg): “Eu não vou repetir o que a Mariana, Manetta, João e Denise já 447 

disseram que faz parte do nosso parecer de vistas, mas também queria fazer uma 448 

reflexão: o empreendedor foi autuado há mais de dez anos atrás, esse negócio 449 

fica um incômodo, uma dor de cabeça, um problema a ser resolvido, uma mácula 450 

ali para o empreendedor durante esses anos todos e nós entendemos que a 451 

autuação foi indevida, houve a questão do envio do inventário das informações 452 

de forma correta, pertinente com a classe 3 do empreendimento, a DN é clara 453 

em dizer a cada dois anos, então foi feita a votação e teve também por um acaso, 454 

pela demora a questão da prescrição intercorrente. Mas vejo da perspectiva do 455 

empreendedor que sofreu uma autuação indevida e que está com essa dor de 456 

cabeça, com essa mácula, com esse fantasma pairando há mais de dez anos 457 

precisando que isso seja resolvido. É tempo demais e de fato o auto de infração 458 

foi indevido e precisamos resolver isso, pois ficou essa situação muito estranha, 459 

realmente como o Manetta falou, trouxe uma fragilidade para o Copam, falta de 460 

credibilidade. Enfim, ficamos vendidos, isso é como se voltasse lá depois de um 461 

jogo de futebol já resolvido, taça já entregue, volta lá atrás e “não, espera aí” 462 

joga de novo esses 20 minutos aqui para ver se é isso mesmo. Então, já foi votado 463 
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o mérito já foi discutido, eu também entendo que isso não teria que voltar para 464 

esta mesma Câmara, é extremamente incômodo para a gente e, mais ainda, para 465 

o empreendedor que está com essa coisa pairando indevidamente há mais de 10 466 

anos. Seria isso, obrigada”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço 467 

a manifestação da Ana Paula. Houve uma solicitação de baixa em diligência 468 

retirada do ponto de pauta, assim, sempre faço – não só nessa Câmara como nas 469 

outras que presido – sempre quando há uma solicitação de baixa em diligência 470 

ou retirada de ponto de pauta, lembrando que a baixa em diligência está 471 

conceituada lá no Decreto, quando é algo que não pode ser sanado no regimento 472 

interno na Deliberação Normativa Copam nº 177, quando algo não pode ser 473 

sanado no momento da reunião, baixa-se o processo em diligência e a retirada 474 

de ponto de pauta não está conceituada, na minha opinião, seria tudo aquilo que 475 

não se podia ser tratado como baixa em diligência. Mas sempre quando há essa 476 

solicitação eu busco a manifestação da equipe que fez a análise do processo 477 

sobre a pertinência ou não, para ver se vai trazer algo de novo, algo de diferente 478 

e, os senhores estão cansados de me ouvirem dar essa explicação. Então, antes 479 

de passar para o Dr. Felipe, só quero ouvir a Gláucia. Eu pergunto: Dra. Gláucia, 480 

é pertinente a retirada do ponto de pauta, a baixa em diligência? O processo 481 

encontra instruído e apto para votar? Se eu tirar ele de pauta hoje, baixar em 482 

diligência, virá algo de diferente do que está sendo posto aqui nesse momento? 483 

Sá para me subsidiar na decisão“. Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração 484 

da Feam): “O processo está devidamente instruído com todas as informações e 485 

nesse momento, sugerimos que seja votado e que não há pertinência em baixar 486 

em diligência, porque nada novo vai ser acrescentado à matéria”.  Presidente 487 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok, agradeço a manifestação da Dra. Gláucia. 488 

Conselheiros, com essa consideração eu mantenho o processo em pauta, 489 

lembrando que – a Mariana até falou que eu briguei, não briguei e nem vou brigar 490 

com os senhores conselheiros – em relação à condução da votação, eu entendo 491 

que os conselheiros que não concordarem, seja favorável ou seja contrário, 492 

devem se abster, mas se não se abstiverem vou fazer o mesmo procedimento 493 

que segui na reunião anterior. Até não li naquela reunião, o entendimento, o que 494 

significa abstenção, se senhores digitarem “abstenção” no dicionário jurídico aí 495 

na internet, significa “numa deliberação, discussão ou decisão, a recusa em se 496 

optar pelas alternativas disponíveis”, então se você não é favorável, não é 497 

contrário ao parecer, você deve votar em abstenção hora que não tenham 498 

entendido e deve ser deve ser abstenção. Estou olhando o vocabulário jurídico 499 
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“De Plácido e Silva” diz: abstenção é um vocábulo que na linguagem jurídica, 500 

tanto significa renúncia a um direito ou seu exercício de uma função. Então, já 501 

adianto para os senhores, aqueles que não votam pela abstenção, não votam 502 

favorável ou contrário, vou pedir educadamente, assim como fiz na reunião 503 

passada, que seja marcada a abstenção para aqueles que assim o fizerem, com a 504 

mesma anotação que fiz naquela reunião que tratamos desse assunto. Que fique 505 

registrado a manifestação contrária à minha marcação, ok? É nessa condução e 506 

assim mantenho o processo na pauta. Felipe, pois não? ” Felipe Faria de Oliveira 507 

(MPMG): “Boa tarde a todos. Sr. Presidente, muito obrigado. Somente para 508 

poder trazer uma reflexão também, longe de querer trazer soluções, muito pelo 509 

contrário, só para problematizar mesmo. Em primeiro lugar, acho muito válida a 510 

discussão sobre essa temática do controle de legalidade, temos enfrentado 511 

algumas situações de retorno, isso era tão frequente e tem se tornado um pouco 512 

mais, mas acho extremamente importante que, obviamente, ser exercido o 513 

controle de legalidade naquelas situações em que a Secretaria de Meio Ambiente 514 

perceber que há algum tipo de vício de legalidade que possa macular o ato, 515 

inclusive sendo uma obrigação da administração pública. Então, essa é uma 516 

realidade da qual temos que lidar, pelo menos na minha percepção, dessa forma 517 

em primeiro lugar deixar claro que acho que o controle da legalidade deve existir, 518 

obviamente, também acho que não é esse o ponto que está sendo trazido pelos 519 

demais conselheiros. Mas, eu  acredito que essa temática merece uma reflexão, 520 

tenho pensado um pouco sobre essa questão, já que ela tem sido trazida de uma 521 

forma mais frequente nas últimas reuniões, particularmente – agora vou dar só 522 

uma opinião pessoal – eu penso que temos situações diferentes quando o 523 

controle de legalidade está em cima de uma prejudicial de mérito ou quanto ao 524 

mérito de votação propriamente dita, acredito que há uma votação contrária ao 525 

parecer do órgão ambiental, existe um motivo pelo qual nós fundamentamos. É 526 

justamente para verificar se a fundamentação que levou ao posicionamento 527 

contrário tem um encampamento normativo de legalidade ou não. É por isso 528 

que, particularmente, vejo um pouco mais de dificuldade e, por exemplo, a 529 

questão da prescrição intercorrente sem entrar aqui no mérito da sua incidência 530 

ou não, que seria um outro debate, mas é uma prejudicial de mérito, ou seja, não 531 

estamos analisando o mérito da infração propriamente dita, mas sim um 532 

transcurso de tempo que em tese impediria ou não a própria incidência dessas 533 

penalidades – perdão, dessas preliminares – da incidência da penalidade 534 

cominada no auto de infração. Então, ter este voto como contrário tal como se 535 
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fosse o mérito mesmo, por exemplo, ‘não, eu entendo que, o empreendedor 536 

entregou os inventários ou ele não era obrigado a entregar os relatórios 537 

correspondentes’, eu tenho um pouco de dificuldade em ver os 2 votos na 538 

mesma categoria – isso é só uma opinião pessoal – e fazendo um gancho nessa 539 

observação, eu acho que naquelas situações que o controle de legalidade for em 540 

cima de uma questão preliminar foi, por exemplo, vencido o parecer do órgão 541 

ambiental com base em uma questão preliminar, uma prejudicial de mérito, ou 542 

seja, não foi em razão do mérito da infração propriamente dita. Acredito que até 543 

existe um espaço muito razoável para que você retorne é o mesmo colegiado, 544 

por quê? Porque o colegiado não chegou a adentrar, em tese, já que a votação 545 

pela preliminar ou pela prejudicial antecipou a aferição do mérito propriamente 546 

dito, então acho que o colegiado teria até condições de reapreciação, nesse caso, 547 

apreciar pela primeira vez o mérito mesmo, sem ter as condições de novamente 548 

acolher aquela preliminar que foi afastada por controle de legalidade. Agora, 549 

nesse ponto faço coro com a preocupação dos demais conselheiros, naqueles 550 

casos em que o controle de legalidade é em razão de uma temática de mérito 551 

que o colegiado tratou, eu sinto mais dificuldade em perceber o mesmo tema 552 

voltando para o mesmo colegiado, entende? Porque se os mesmos conselheiros 553 

mantiverem os mesmos votos vamos ficar nesse vai e volta infinito. Dessa forma, 554 

naquelas situações em que o controle de legalidade, – hoje por exemplo, –  temos 555 

uma situação em pauta que o controle de legalidade foi em cima de mérito, o 556 

item 7.1, a questão da Mata Atlântica, ali salvo engano, o controle de legalidade 557 

se refere a uma temática de mérito propriamente dito, ou seja, aquela área ali 558 

estava ou não inserida em uma área que caracteriza ou não uma área de Mata 559 

Atlântica e por consequência incide a legislação pertinente ou não. Ai sim, voltar 560 

para o mesmo colegiado pode parecer um pouco estranho, porque nesse caso 561 

tivemos controles de legalidade sobre a apreciação em si. Eu estou trazendo 562 

essas reflexões porque acho que é um tema que ainda merece um certo 563 

amadurecimento, respeitosamente, por parte da Secretaria, mas eu 564 

pessoalmente vejo uma distinção nas situações em que o controle de legalidade 565 

é sobre o mérito que o colegiado apreciou ou quando é sobre uma prejudicial ou 566 

uma preliminar deste mérito. Então, só trazendo esse debate adicional já que 567 

esse é um tema que acho que vamos enfrentar, de uma maneira mais corriqueira, 568 

pelo menos acredito eu que nos anos antecedentes não tínhamos com tanta 569 

frequência, mas acho válida a preocupação dos conselheiros quanto a questão e 570 

enfim, fica a contribuição, obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 571 
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“Agradeço a manifestação do Dr. Felipe, creio que falo aqui pela Secretaria 572 

Executiva, pela Semad e também está disponível aos interessados, o próprio 573 

Manetta falou, a Mariana também, de estar discutindo isso com a própria 574 

Secretaria, sabe?  Ou a gente até criar um procedimento, acertar um 575 

procedimento, quando se tratar de preliminar ou até mesmo questões de mérito, 576 

com a definição e a diferenciação  muito bem-feita pelo Felipe, ela tem sempre 577 

que macular a lei ou ausência de algo legal, tem que ter essa mácula, tem que 578 

ficar bem definida nos pareceres e no momento, até solicito – como estamos 579 

tendo isso constante – porque muitos dos processos, às vezes o conselheiro até 580 

entra no debate de questões de mérito, mas na hora da votação falam assim: 581 

‘Não, sou contrário por não ter reconhecido a prescrição intercorrente’, vamos 582 

supor, e na realidade até outros debates, questões de mérito, isso não é a 583 

primeira vez, no outro processo anterior também houve o debate mas às vezes 584 

muitos dos conselheiros que votam e esquecem de falar: ‘não, sou contrário em 585 

virtude da ausência da prescrição intercorrente  e porque não houve também, 586 

em relação ao mérito, não houve essa questão’. Então, vamos pontuar para as 587 

coisas ficarem bem definidas e não termos mais esse tipo de conclusão no 588 

momento da votação. Ainda com Conselho, mais algum conselheiro quer fazer o 589 

uso da palavra? Mariana, pois não? “Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da 590 

Micro e Peq. Empresa Fiemg): “Yuri, já que nós vamos voltar o processo, eu peço 591 

a gentileza de caso vocês entendam permissível, que façamos uma votação 592 

apartada para aplicação da atenuante prevista na alínea c, do inciso I, do artigo 593 

68 do Decreto Estadual 44.844, por gentileza”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira 594 

Trovão: “Sem problema. É uma coisa que também temos que acertar com a nossa 595 

Assessoria, acho que quando a questão está sendo tratada podemos acrescer as 596 

atenuantes, que é aquilo que não foi solicitado pelo empreendedor, não sei se 597 

foi solicitado por esse empreendedor aqui”. Mariana de Paula e Souza Renan 598 

(Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg): “Nesse ponto, sim”. Presidente Yuri 599 

Rafael de Oliveira Trovão: “Mas como já discutimos mais de uma vez, fica 600 

assegurado, Mariana, a votação em apartados. Pois não, Denise? “Denise 601 

Bernardes Couto (Fiemg): “Yuri, só queria fazer uma solicitação em virtude da 602 

discussão desse processo, até também pela manifestação não só dos 603 

conselheiros, mas também do Conselheiro Felipe do Ministério Público, queria 604 

que essa discussão fosse toda transcrita em ata, por favor”. Presidente Yuri 605 

Rafael de Oliveira Trovão: “OK, solicitar a Secretaria que faça a transcrição toda 606 

em ata, inclusive, a minha determinação da manutenção processual na pauta. 607 
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Mais algum Conselheiro? Temos um inscrito, Dr.  João Paulo Campelo 608 

(Advogado). Dr. João, o senhor tem 5 (cinco) minutos, pois não? “João Paulo 609 

Campelo (Inscrito): “Sr. Presidente, senhores conselheiros, boa tarde para todos. 610 

Inicialmente a nossa manifestação tem interesse também para harmonizar, 611 

promover o debate de maneira que esse assunto tão difícil tem a contribuição de 612 

todos, que tenham sucesso nas decisões. Sr. Presidente, um detalhe nesse 613 

processo que a certa altura e dito pelos procuradores, incluindo a Feam, de que 614 

a ilegalidade era em virtude de estar contrariando um parecer da AGE, e como 615 

nós sabemos, os pareceres contribuem para uma formação de opinião dentro do 616 

órgão interno. O parecer da AGE não vincula os conselheiros da sociedade civil, 617 

quando muito pode vincular aqueles conselheiros que atuam nessa Câmara. 618 

Então, nesse sentido verificamos também quando é dito que houve o julgamento 619 

ilegal, o Órgão Estadual também não aponta qual foi a Lei ou texto legal que foi 620 

desrespeitado. Então nesse sentido, acreditamos também, cumprimentando o 621 

voto da conselheira Mariana, no sentido de que o mérito já foi apreciado não 622 

podendo mais ser discutido em virtude de que na decisão foi dado provimento 623 

ao recurso, e o recurso tinha umas preliminares, mas também quanto ao mérito. 624 

Presidente, isso o Senhor pode notar que ele na discussão da reunião passada, 625 

os membros que votaram pela procedência do mérito, discutiram 626 

exclusivamente sobre esse assunto, não houve nenhuma discussão com 627 

referência a preliminar. Nesse sentido, dando provimento ao recurso é porque 628 

existia no mérito um argumento a ser apreciado. Com essas palavras, agradeço 629 

a oportunidade de falar nessa Câmara, obrigado”. Presidente Yuri Rafael de 630 

Oliveira Trovão: “Agradeço manifestação do Dr. João Paulo, retorno ao Conselho 631 

antes passar para a Dra. Gláucia”. Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração 632 

da Feam): “Em relação ao mérito, o empreendimento no caso teria obrigação 633 

bienal para entrega do inventário e não foi feito, dessa forma, a equipe jurídica 634 

sugeriu a manutenção da penalidade. Nesse sentido, vou passar a fala para a 635 

Karine, que é da gerência de resíduos sólidos para poder prestar informações em 636 

relação às questões técnicas e do descumprimento da Deliberação nº 117, de 637 

2008”. Karine Dias (Feam): “Boa tarde Senhor Presidente, conselheiros e demais 638 

pessoas que estão ouvindo. Essa infração foi lavrada porque o empreendimento 639 

descumpriu de fato a DN nº 117, de 2008, que nada mais era do que uma 640 

alteração ali da DN Copam nº 90, de 2005, do Copam, que já colocava desde 2005 641 

a obrigação dos empreendimentos tanto industriais quanto minerários a 642 

apresentarem a entrada de resíduos sólidos. Então, a DN nº 117 alterou a forma 643 
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de encaminhamento dessas informações, mas ela não revogou a DN nº 90. Assim 644 

a área técnica quando lavrou o auto de infração, ela entendeu que a empresa 645 

deveria ter cumprido desde a DN nº 90, de 2005, que o primeiro ano para 646 

atendimento à deliberação seria 2006 e, a partir daí, a cada dois anos, dessa 647 

forma seria 2006, 2008 e 2010, quando chegou em 2010 a empresa não 648 

apresentou as informações relativas ao inventário e por isso ela foi autuada, 649 

entendendo que essa obrigação é desde 2006, tendo em vista que a DN nº 117 650 

não revogou a DN nº 90, de 2005, apenas alterou a forma de encaminhamento 651 

desse inventário que passou a ser por meio eletrônico. Nessa ocasião, havia tanto 652 

inventário de resíduos sólidos minerários separados do industrial, mas todos 653 

originaram a partir da DN nº 90, de 2005”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira 654 

Trovão: “Agradeço, Karine. Gláucia, você vai fazer mais alguma ponderação? 655 

“Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração da Feam): “Sr. Presidente, em 656 

relação aos fatos, o empreendimento apresentou o relatório de inventário de 657 

forma equivocada e essa entrega que foi realizada, deveria ter sido feita para o 658 

relatório de 2009 e o ano-base 2008, nesse sentido não houve entrega por parte 659 

do empreendimento. Dessa forma, sugerimos a manutenção”. Presidente Yuri 660 

Rafael de Oliveira Trovão: “Obrigado, Gláucia e Karine. Pois não, Mariana? 661 

“Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg): 662 

“Presidente, tenho uma pergunta direcionada para Gláucia ou para a Karine, por 663 

gentileza meninas, se vocês puderem me esclarecer. Porque no processo temos 664 

os protocolos, a Gláucia acabou de colocar aqui que a empresa deveria ter 665 

apresentado em 2009, ela apresentou! Então, se temos uma obrigação bianual e 666 

temos os últimos relatórios apresentados ano-base 2007/2008, em 2009 tivemos 667 

o último protocolo, se a obrigação é bianual, por conseguinte há dois anos, 2011 668 

entendo eu – não sou boa em matemática porque sou advogada, viu Yuri? – mas, 669 

daí há dois anos, estaríamos diante então da nova obrigação bianual de 670 

apresentações dos relatórios, existem os protocolos aqui, os últimos são 671 

2007/2008, então de fato, em 2009 nós tivemos o cumprimento da obrigação, o 672 

protocolo seria feito em 2011 e ele foi autuado, porque em 2010 ele não 673 

apresentou o inventário de 2009. Portanto, ele não estaria obrigado à 674 

apresentação todos os anos, se é bianual, eu tenho um protocolo em 2009 com 675 

todos os inventários anteriores à disposição da Feam, muitas vezes não 676 

analisados, enfim, mas a disposição, obrigação cumprida, logo seria lógico que 677 

em 2011 fosse o próximo protocolo, em 2010 ele é autuado dizendo que ele não 678 

apresentou o inventário de 2009, se é uma obrigação bianual que tenho um 679 
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protocolo em 2009, o próximo protocolo seria em 2011 com os anos-base 680 

anteriores a título de inventário. Gostaria de saber qual foi o descumprimento? 681 

“Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok, querem responder primeiro 682 

antes de passar para os demais? Vocês preferem assim, certo? Ok, com a palavra 683 

Karine”. Karine Dias (Feam): “Então, a obrigação de inventário foi instituída no 684 

Estado a partir da Deliberação Normativa nº 90, de 2005, sendo que o primeiro 685 

ano para cumprimento dessa deliberação tanto para empreendimentos 686 

minerários quanto para industriais foi em 2006, empreendimentos industriais ou 687 

minerais classe 5 são todos os anos, empreendimento classe 3 e 4 são a cada dois 688 

anos. Desde então, 2006, 2008 e 2010, em 2010 esse empreendimento classe 3 689 

deveria ter apresentado inventário de resíduos sólidos minerários, a DN nº 117 690 

apenas alterou a forma de encaminhamento desse inventário, a obrigação existe 691 

desde 2005, a DN se não me engano é de dezembro de 2005, o primeiro ano para 692 

comprimento 2006, a DN nº 117 apenas alterou a forma de encaminhamento 693 

desse inventário, estabelecendo formulário específico para mineração, mas a DN 694 

nº 90 que instituiu primeiramente o inventário  não foi revogada. Então o 695 

entendimento foi que desde 2006 e a cada dois anos a partir de 2006, a empresa 696 

deveria ter encaminhado inventário, deveria ter encaminhado em 2006, 2008 e 697 

em 2010”. Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração da Feam): “No 698 

processo consta o relatório de entrega 2009, ano base 2008, deveria ter sido 699 

entregue em 2010 ano base 2009”. Ana Paula Bicalho de Mello (Faemg): 700 

“Presidente, demais conselheiros, eu estava aqui nas outras janelinhas lendo a 701 

DN, vendo os documentos. Você tem lá uma DN de 2005 que traz uma 702 

determinada obrigação, depois você tem uma DN posterior que revoga as 703 

disposições em contrário e etc. Só esse fato por si só já é capaz de causar uma 704 

certa confusão aí, você tem um empreendedor entregou tudo certinho e assim, 705 

ele está entregando em ano ímpar, a Feam quer ano par ou vice-versa, isso não 706 

configura que ele deixou de cumprir a obrigação, se está posto que a entrega é 707 

bienalmente que é uma vez a cada dois anos, se a obrigação é uma vez a cada 708 

dois anos e não está colocado de forma expressa e clara a partir da nova Norma, 709 

se é ano par ou ano ímpar, se não foi feito nenhum chamamento ao 710 

empreendedor nenhuma condicionante falando se é ano par ou que é ano ímpar 711 

e ele está entregando a cada dois anos, ele não descumpriu, eu entendo que não 712 

houve descumprimento algum, pode ter havido uma falha de comunicação e de 713 

entendimento daquilo que era esperado aí, mas não foi colocado de forma clara. 714 

Então, não houve descumprimento de um dispositivo legal, de uma 715 
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condicionante ou alguma coisa posta de forma clara para que não houvesse 716 

dúvidas e tanto houve dúvidas – aí foge um pouco desse processo – mas houve 717 

vários empreendimentos que foram autuados por volta dessa época em 2010 por 718 

causa da mesma dúvida, desse modo, realmente a coisa não foi colocada de 719 

maneira clara como se esperava, assim o empreendedor de fato não descumpriu 720 

o que estava posto e claro ali, o que ele pôde entender de forma clara na norma 721 

não foi descumprido, se houve um desentendimento é porque não houve um 722 

comando claro, é isso que entendo”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 723 

“Manetta, pois não? “Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Sr. Presidente, acho 724 

importante aqui no caso recordar e eu sou tranquilo para posicionar isso, 725 

inclusive porque penso que já não temos no Órgão, fundamentalmente, mais 726 

ninguém presente da época em que essa DN foi publicada. Mas a verdade é que 727 

essa DN nº 117 produziu um caos institucional quando foi publicada, houve 728 

defeito no sistema, teve que publicar uma série de reduções porque não sabiam 729 

contar os prazos, houve uma bagunça danada de quem conseguiu enviar 730 

relatório, quem não conseguiu, etc. Em lugar da Secretaria, ela reconhecer o caos 731 

e reorganizar a situação dali para frente saiu autuando as pessoas a torto e a 732 

direito, isso não me parece correto e de fato no mérito é a conclusão que 733 

tínhamos chegado, o próprio texto da norma é incompreensível, permite duas 734 

interpretações completamente válidas ou mais. Mas acontece uma coisa, dos 735 

outros processos de prescrição, esse tem mérito assertivo, assim queria chamar 736 

os outros conselheiros que subscreveram o parecer junto conosco para não 737 

trazer um prejuízo ao interessado, porque de fato a questão de mérito é 738 

relevante, que nós tratemos esse processo que está aqui colocado como um 739 

pedido de reconsideração a esta Câmara, da nossa Secretária Executiva Dr. 740 

Valéria e já antecipo minha posição, nesse contexto não reconsidero, votarei 741 

novamente pela pressão intercorrente, novamente pelo deferimento do recurso 742 

no mérito e até com o fato novo se não provido, votarei também com a incidência 743 

da atenuante. Acho que para este caso, é menos nocivo dentro do grave erro 744 

processual mesmo que a coisa contém entender isso como um pedido de 745 

reconsideração da Secretaria Executiva, mas são essas considerações Sr. 746 

Presidente. Obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço 747 

Manetta, ainda como o Conselho, não temos manifestação. Gláucia e Karine, têm 748 

algum destaque? “Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração da Feam): 749 

“Não, Sr. Presidente”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok. Então, vou 750 

colocar em votação e depois colocamos em votação a atenuante. Portanto, 751 
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primeiramente, em votação o processo 6.1 conforme manifestação do NAE da 752 

Feam”.  Item 6.2 Mineração Ducal Indústria e Comércio Ltda. - Lavra a céu 753 

aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento - Arcos/MG 754 

- PA/Nº 248/1991/015/2011 - AI/Nº 66.516/2010. Apresentação: Núcleo de 755 

Auto de Infração da Feam.  Indeferido nos termos do parecer do NAI da Feam. 756 

Votação: Favoráveis: Seapa; Segov; Seinfra; PMMG; Almg; MMA; AMM; Amda; 757 

Mover; Ufla. Contrários: Fiemg (Justificativa: Não só pela prescrição 758 

intercorrente, mas também pelo mérito, por entender que não houve o 759 

cometimento da infração referente ao não preenchimento do inventário de 760 

resíduos sólidos). Faemg (Justificativa: Tanto pela não aplicação da prescrição 761 

intercorrente quanto pelo mérito, conforme a Denise mencionou. E também pela 762 

questão da autoridade incompetente), Ibram (justificativa: Pelos mesmos 763 

motivos expostos pela representante da Faemg), CMI (Justificativa: Primeiro 764 

entendendo pela incompetência e já perguntando se os Decretos Estaduais 765 

permanecem vigentes assim como a Lei. Segundo, em razão da prescrição 766 

intercorrente e terceiro, no mérito em razão de entender que não há, no caso, 767 

infração uma vez que houve falha institucional generalizada no sistema de meio 768 

ambiente, especificamente naquele ano, que foi o primeiro do recebimento dos 769 

relatórios eletrônicos). Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg (Justificativa: Sob 770 

os fundamentos apresentados no relato de vistas): Assemg (Justificativa: 771 

Acompanho os três motivos que vêm sendo citados, o controle de legalidade, a 772 

prescrição e a questão do mérito).  Abstenção: Crea-MG (Justificativa: Pelos 773 

motivos declarados no início dessa sessão). Ausentes: Sede; MPMG; Uemg. Na 774 

sequência o Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão colocou em votação a 775 

atenuante, prevista na alínea C, do art. 68, Inciso I, do Decreto nº 44.844/2008, 776 

que propõe a diminuição da multa em 30%. Votação: Favoráveis: Seapa; Segov; 777 

PMMG; Almg; MMA; Amda; Mover; Ufla e Presidente (em decorrência do 778 

empate, conforme o Decreto nº 46.953, cabe ao Presidente da sessão 779 

desempatar/fazer o voto de minerva). Contrários: Seinfra (Justificativa: Por 780 

entender que a não entrega de um relatório, não configura dano ambiental). 781 

AMM (Justificativa: Por entender que a não entrega não causa dano ambiental). 782 

Fiemg (Justificativa:  Por entender a aplicabilidade da atenuante no presente 783 

caso), Faemg (justificativa: Por dois motivos, tanto pela ausência de dano e pela 784 

possibilidade de aplicação da atenuante quanto por entender a não ocorrência 785 

de infração), Ibram (Justificativa: Pelos mesmos motivos já comentados), CMI 786 

(Justificativa: Por entender aplicável a atenuante, em especial, porque se trata 787 
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de infração somente de papéis, entrega de um relatório eletrônico, sem qualquer 788 

outro impacto no mundo real), Cons. da Micro e Peq. Empresa Fiemg 789 

(Justificativa: Por entender aplicável a atenuante, pelos mesmos motivos de que 790 

a não entrega não configura o dano), Assemg (Justificativa: Por considerar que 791 

não houve infração mínima ou burocrática, por entender aplicável a atenuante, 792 

nesse caso). Abstenção: Crea-MG (Justificativa:  conforme motivos explicitados 793 

anteriormente). Ausentes: Sede; MPMG; Uemg. Inicia-se as discussões: Denise 794 

Bernardes Couto (Fiemg): “Yuri, vou passar a palavra para o Adriano Manetta, 795 

porque foi um parecer feito de forma conjunta e eu gostaria que ele fizesse as 796 

explanações, por favor. E ressalto que o parecer foi efetuado de forma conjunta 797 

e o posicionamento das entidades são os mesmos”. Presidente Yuri Rafael de 798 

Oliveira Trovão: “Então, vou pegar a sequência aqui que seria a Mariana. Pois 799 

não, Mariana? “Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da Micro e Peq. Empresa 800 

Fiemg): “Obrigada, Presidente. Vou ceder a fala, inicialmente, para o conselheiro 801 

Adriano e caso seja necessário, faço algum comentário ou complementação, 802 

obrigada”. Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Primeira constatação é: temos 803 

um caso, senão idêntico, muito semelhante ao discutido imediatamente 804 

anterior, certo? Uma autuação por não apresentação do tal inventário de 805 

resíduos sólidos minerários, justo no ano da confusão, justo com toda a 806 

dificuldade de entendimento de prazos e de sistema dando defeito, enfim. Então, 807 

já de cara nesse ponto na nossa percepção é o caso de deferimento do recurso 808 

no mérito, basicamente porque o Estado não poderia cobrar um prazo que era 809 

incerto do empreendedor e, de fato, tanto antes quanto depois permaneceu 810 

apresentação do inventário. Dessa forma, no primeiro ponto essa questão de não 811 

incidência da infração em si na nossa percepção, dentro de uma situação já 812 

conhecida, pelo jeito teremos vários autos de infração como esse, então é uma 813 

conduta ruim que havia na época, tínhamos notícia de textos mal escritos e que 814 

ao invés da Secretaria corrigir, saia autuando a torto e a direita. Mas, temos uma 815 

coisa mais grave que foi discutida em outros autos de infração, que é a questão 816 

da competência, de quem assina a decisão. Só que tem uma questão diferente 817 

que desta vez foram oportunizadas os pareceres, que chegaram a essa conclusão 818 

de aplicar somente o texto da lei e desconsiderar sumariamente o Decreto e o 819 

que temos aqui é uma situação muito anormal, porque primeiro temos um 820 

parecer da AGE central, do Doutor Adriano Brandão, esse parecer eu posso até 821 

discordar das razões de mérito, da alegação de que o Decreto excedeu os limites 822 

da Lei, até porque a lei é absolutamente genérica, é bastante comum na Seara 823 



 

 
 
167ª RO CNR - 23/06/2022 
Núcleo dos Órgãos Colegiados/Semad  
 

24 
 

ambiental regulamentar nesses casos, temos vários Decretos nesse sentido, mas 824 

independentemente dessa discordância, partindo da premissa que o Decreto de 825 

fato tivesse excedido os limites da Lei, o Doutor Adriano produz uma conclusão 826 

correta, colocando o seguinte: “Diante do exposto, conclui-se que as disposições 827 

analisadas inseridos no Decreto 47.347, de 2018,  que estabelecem as 828 

competências para decidir sobre defesas e recursos apresentadas nos processos 829 

de auto de infração, deverão ser alterados para adequação às Leis 7.772, de 80 e  830 

21.972, de 16”. Então o que ele sugere é revisão do texto do Decreto. Ok! É papel 831 

da AGE, correto e, inclusive, em sede de uma revisão de um posicionamento que 832 

a própria AGE certamente fez para a publicação do Decreto. Diferente é a 833 

aberrante conclusão da procuradoria da Feam a partir desse posicionamento do 834 

Adriano Brandão, o que com base nas mesmas questões chega à conclusão que 835 

o Decreto deva ser sumariamente desconsiderado e aplicada a lei sozinha, sem 836 

decreto. Isso não é uma conclusão legítima dentro do ordenamento jurídico 837 

brasileiro, se eu tenho um decreto que contraria texto de lei, eu posso talvez 838 

suspender a eficácia dele mediante procedimento próprio, mas ainda assim, num 839 

caso como esse em que não ocorreu um procedimento de suspensão de eficácia, 840 

o máximo que poderia acontecer é a Feam não deliberar os processos por 841 

incerteza quanto à competência, até que o decreto fosse revisto. Da maneira 842 

como foi colocado, simplesmente desconsiderar texto expresso de lei, de decreto 843 

e escolher outra competência, isso é ilegal, é contrário ao ordenamento, é a 844 

própria estrutura onde presume-se a legalidade e a constitucionalidade das 845 

normas até declaração judicial em contrário. O Decreto é válido até que um novo 846 

decreto o substitua ou que ordem judicial suspenda, aqui não, aqui temos uma 847 

ordem do advogado setorial da Feam dando o comando à CNR do Copam, 848 

falando: ‘para mim não vale o Decreto, vale a Lei, aplica-se a Lei e desconsidera-849 

se o Decreto’. Há uma enorme diferença entre o posicionamento do Dr. Adriano 850 

Brandão e o posicionamento do advogado setorial da Feam, a meu ver o 851 

julgamento contém grave erro de competência, não se pode ignorar o testo do 852 

Decreto dessa maneira e por isso só seria caso de baixo em diligência ou para 853 

corrigir o julgamento, ou para corrigir o Decreto, fazer uma nova publicação e 854 

assim sanar a questão. Como está, a meu ver é impróprio o que é apresentado 855 

ao Conselho. Agora, para além disso, obviamente, um processo prescrito, 12 856 

anos de idade para chegar aqui no Conselho, parado por uma infinidade de 857 

tempo, sendo 8 anos parados sem nenhum tipo de julgamento e, o ruim desse 858 

distanciamento com todos os efeitos nocivos e em especial nesse caso, que 859 
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temos um processo simplesmente de papéis, é uma autuação que não tem 860 

qualquer relação com a natureza, sobre inventário que já não produz mais 861 

qualquer repercussão no momento atual e com nenhum tipo de efeito didático, 862 

a não ser, alongar a discussão judicial na qual Governo do Estado sairá derrotado 863 

e terá uma despesa adicional com honorários sucumbenciais. Por fim, fora a 864 

questão de prescrição e de mérito, também entendemos que é o caso da 865 

aplicação da atenuante do artigo 68, do Decreto 44. 844, inciso I, alínea c, a 866 

mesma que foi tratada no processo anterior. Eu acho mais grave essas autuações 867 

específicas decorrentes dessa complicação dessa DN nº 117, o próprio Estado 868 

deveria reconhecer a falha institucional sistêmica e anular por premissa todas as 869 

autuações. Enfim é o parecer e entendemos então pela prescrição intercorrente, 870 

pela não ocorrência da infração e se superadas essas questões, pela atenuante e 871 

antes disso, pela baixa em diligência para correção da competência para o 872 

julgamento aqui trazido do primeiro recurso, porque é incorreto, não se pode 873 

atropelar o rito normativo dentro de um estado que não se pauta pelo Common 874 

law , que se pauta pelo Civil law aqui as ações devem ser precedidas de norma e 875 

a norma vigente não pode ser rasgada por advogado setorial, especialmente a 876 

norma Estadual. Então, ao meu ver é necessário corrigir a competência também, 877 

são essas as considerações. Obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 878 

“Agradeço a manifestação do Manetta. Vou passar a palavra para a Gláucia, para 879 

falar sobre a pertinência ou da baixa em diligência. Mariana, vi que você levantou 880 

a mão, mas somente vou dar sequência e retorno. João? “João Carlos de Melo 881 

(Ibram): “Presidente, como já foi comentado esse é um parecer conjunto e pela 882 

própria força de expressão do Adriano Manetta, concordo exatamente com o 883 

que foi comentado por ele e assino embaixo por todos os aspectos que 884 

levantados por ele. Muito obrigado”. Mariana de Paula e Souza Renan (Cons. da 885 

Micro e Peq. Empresa Fiemg): “Obrigada, Presidente. Somente para fazer uma 886 

observação, analisando esse processo veio à minha cabeça a expressão “estrito 887 

cumprimento do dever legal”, então você desconsiderar no caso aqui um 888 

regulamento é muito estranho, no mínimo me causa estranheza, até porque vai 889 

contra a recomendação do próprio Assessor Jurídico da Semad quando diz que 890 

foi identificada a necessidade de se alterar este regulamento. Estamos tratando 891 

do Decreto Estadual nº 47.760, de 2019, mais específico ainda a indicação de 892 

competência do artigo 17, § 1º, inciso I, que é competente para lavrar a decisão 893 

nesse processo em debate, o diretor de gestão de resíduos e não o diretor de 894 

administração e finanças como foi feito, a assinatura é do Senhor Thiago Higino 895 
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Lopes da Silva. Essa situação, inclusive, tem sido recorrente e aconteceu também 896 

no último ponto de pauta, não adentramos muito, mas também aconteceu, 897 

então estamos diante, mais uma vez, da fratura de decisão por autoridade 898 

incompetente para tanto. Se tem que mudar o Decreto, então deve-se 899 

providenciar essa alteração até que ela aconteça, com todo o respeito as 900 

opiniões contrárias, eu acredito que um Decreto não pode ser desconsiderado 901 

até mesmo porque a 7.772 é uma Lei antiga, tem que positivos genéricos e o 902 

dispositivo específico que é utilizado, acho que é o 16-C, depois a Gláucia pode 903 

me corrigir ou confirmar essa informação, ele não define essa competência, ele 904 

não traz a interpretação lógica sequer de que o diretor de administração e 905 

finanças da Feam poderia assinar essa decisão. Desse modo, é uma preliminar 906 

séria também, que tem acontecido com frequência, que acredito que deva ser 907 

considerada e também reiterar a situação de ser um processo paralisado por 908 

quase 8 (oito) anos entre o protocolo da peça de defesa até a elaboração do 909 

parecer jurídico da Feam e também no caso, por ser exata/mesma atuação que 910 

discutimos no ponto anterior, também solicitar, caso sejam ultrapassados esses 911 

pontos, a aplicação da atenuante do artigo 68, inciso I, alínea c. Obrigada 912 

Presidente”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço, Mariana. 913 

Ainda com o Conselho? Não havendo ponto, não temos inscritos, passo para a 914 

Gláucia e solicito que a senhora fale sobre a pertinência ou não da baixa em 915 

diligência, assim como feito no processo anterior”. Gláucia Dell Areti (Núcleo de 916 

Autos de Infração da Feam): “As decisões embasadas na Lei nº 7.772 de 80, artigo 917 

16, alínea c, § 1º, são válidas uma vez que a Lei é vigente. Neste artigo específico 918 

no § 1º, fala sobre a competência do Presidente da Feam para decidir em fase de 919 

defesa, sobre processos de autuação previsto na forma da Lei nº 14.184 de 2002. 920 

Então, as decisões embasadas na Lei que é vigente, não são nulas. O Decreto 921 

deve observar conforme descrito pelo parecer dos Procuradores o regramento 922 

comando legal, em relação à competência do Diretor de Administração e 923 

Finanças, já está previsto no Decreto nº 47.760 no artigo 10, onde ele fala da 924 

competência do Presidente no seu § 1º vem descrito que no caso de 925 

impedimento para julgamento dos autos de infração, o Presidente será 926 

substituído pelo diretor de administração e Finanças da Feam, assim, por uma 927 

questão de impedimento do presidente que à época era fiscal e lavrou o auto de 928 

infração. Nesse sentido, as decisões no processo são válidas”. Presidente Yuri 929 

Rafael de Oliveira Trovão: “Ok. Em relação a prescrição intercorrente, a 930 

informação já estamos ‘cansados’ de discutir, de certa forma, mas tem alguma 931 
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ponderação em relação ao mérito, Gláucia? “Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos 932 

de Infração da Feam): “Gostaria de ponderar que contrário do processo anterior, 933 

neste caso a entrega deveria ser anual porque é um empreendimento de classe 934 

5, o porte é médio e neste contexto, o autuado permaneceu inerte, não houve 935 

nenhuma entrega de relatórios. Então, obrigação anual devido ao porte e classe 936 

e, não houve nenhuma manifestação por parte do autuado”. Presidente Yuri 937 

Rafael de Oliveira Trovão: “Gláucia, e em relação a aplicação da atenuante? 938 

Somente para adiantarmos a discussão aqui”. Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos 939 

de Infração da Feam): “Nos termos do parecer, sugiro que não seja aplicada a 940 

atenuante como ponderado por diversas vezes, o prejuízo da fiscalização e ao 941 

meio ambiente em consequência, recomendamos que não seja aplicada”. 942 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço a manifestação da Gláucia, 943 

retorno o Conselho. Não havendo nenhum destaque, vou colocar em votação em 944 

votação forma apartada, ok? A pedido dos conselheiros, coloco em votação 945 

primeiro o processo e depois a atenuante”.  6.3 Prefeitura Municipal de Ponte 946 

Nova - Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbano - Ponte Nova/MG - PA/Nº 947 

17.409/2005/002/2010 - AI/Nº 8.009/2010. Apresentação: Núcleo de Auto de 948 

Infração da Feam. Aprovado. Votação: Favoráveis: Seapa; Sede; Segov; Seinfra; 949 

PMMG; MPMG; Almg; MMA; Amda; Mover; Ufla. Contrários: AMM (justificativa: 950 

por se tratar de empreendimento do município da Prefeitura). Fiemg e Ibram: 951 

(justificativa: Por entender que os autos estão prescritos). Faemg (justificativa: 952 

Devido a não aplicação da prescrição intercorrente), CMI (Justificativa: Por 953 

entender todos prescritos. Os autos de infração do item 6.3 tem 12 anos de 954 

idade, do 6.4 tem 7 anos e do 6.5 tem 5 anos de idade); Conselho da Micro e Peq. 955 

Empresa: (Justificativa: Conforme justificativa já apresentada anteriormente); 956 

Assemg: (Justificativa “Devido a esse prazo de prescrição). Abstenção: Crea-MG 957 

(justificativa: Conforme explicado no início da reunião); Ausente: Uemg.  Item 958 

6.4 Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda. - Barragem de contenção de 959 

rejeitos/resíduos - Santa Vitória/MG - PA CAP/Nº 438.461/2016 - AI/Nº 960 

96.099/2016. Apresentação: Núcleo de Auto de Infração da Feam. Aprovado. 961 

Votação: Favoráveis: Seapa; Sede; Segov; Seinfra; PMMG; MPMG; Almg; MMA; 962 

Amda; Mover; Ufla. Contrários: AMM (justificativa: por se tratar de 963 

empreendimento do município da Prefeitura). Fiemg e Ibram: (justificativa: Por 964 

entender que os autos estão prescritos). Faemg (justificativa: Devido a não 965 

aplicação da prescrição intercorrente), CMI (Justificativa: Por entender todos 966 

prescritos. Os autos de infração do item 6.3 tem 12 anos de idade, do 6.4 tem 7 967 
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anos e do 6.5 tem 5 anos de idade). Assemg: (justificativa: Devido a esse prazo 968 

de prescrição). Abstenções: Crea-MG (justificativa: Conforme explicado no início 969 

da reunião) e Cons. da Micro e Peq. Empresa: (Justificativa: Por entender serem 970 

autos de infração prescritos). Ausente: Uemg. 6.5 Prefeitura Municipal de 971 

Cristina - Tratamento de esgoto sanitário - Cristina/MG - PA/CAP/Nº 972 

479.784/2017 - AI/Nº 134.800/2017. Apresentação: Núcleo de Auto de Infração 973 

da Feam Votação: Favoráveis: Seapa; Sede; Segov; Seinfra; PMMG; MPMG; 974 

Almg; MMA; Amda; Mover; Ufla. Contrários: AMM (justificativa: por se tratar de 975 

empreendimento do município da Prefeitura). Fiemg e Ibram: (justificativa: Por 976 

entender que os autos estão prescritos). Faemg (justificativa: Devido a não 977 

aplicação da prescrição intercorrente), CMI (Justificativa: Por entender todos 978 

prescritos. Os autos de infração do item 6.3 tem 12 anos de idade, do 6.4 tem 7 979 

anos e do 6.5 tem 5 anos de idade); Conselho da Micro e Peq. Empresa: 980 

(Justificativa: Conforme justificativa já apresentada anteriormente); Assemg: 981 

(Justificativa “Devido a esse prazo de prescrição). Abstenção: Crea-MG 982 

(justificativa: Conforme explicado no início da reunião); Ausente: Uemg. Item 6.6 983 

Prefeitura Municipal de Felixlândia - Tratamento de esgoto sanitário - 984 

Felixlândia/MG - PA/CAP/Nº 478.916/2017 - AI/Nº 134.852/2017. 985 

Apresentação: Núcleo de Auto de Infração da Feam. Processo Baixado em 986 

Diligência. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Senhores, nós temos um 987 

inscrito independente, Sr. Wiliam Costa Pereira. Com a palavra William, o senhor 988 

tem direito a 5 (cinco) minutos, podendo ser prorrogados”. Wiliam Costa Pereira 989 

(inscrito): “Boa tarde. Vou passar a palavra para a minha procuradora do 990 

município”.  Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Sr. William, só um 991 

momento, o inscrito não pode passar a palavra para uma pessoa não inscrita, 992 

como foi o senhor que se inscreveu, o senhor é a palavra. Qual o nome da 993 

procuradora do senhor? ” Wiliam Costa Pereira (inscrito): “Dra. Marília”. 994 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Só para entendermos melhor, o 995 

senhor é o que no município? “ Wiliam Costa Pereira (inscrito): “Sou do 996 

departamento de meio ambiente”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 997 

“Ok. Vou fazer o seguinte, como houve um equívoco e pelo artigo 38 o presidente 998 

pode chamar para a reunião aquelas pessoas que não se inscreveram, sem direito 999 

a voto, somente com a manifestação. Pelo equívoco que foi feito pelo senhor, 1000 

vou chamar a procuradora do município para se manifestar, mas já saliento para 1001 

o senhor que, se o senhor for inscrever em alguma outra reunião ou para aqueles 1002 

que estão nos vendo, o regimento interno traz que qualquer inscrito que queira 1003 
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se manifestação, deve se inscrever obrigatoriamente. Então, não posso passar a 1004 

palavra do senhor para a sua procuradora, mas considerando que houve um 1005 

equívoco e o senhor não vai se manifestar, ou seja, o tempo será o mesmo, vou 1006 

chamar pelo artigo 38 a manifestação da senhora Marília. Marília, pode se 1007 

manifestar”. Dra. Marília Adriane (Procuradora do município de Felixlândia): 1008 

“Boa tarde, Sr. Presidente e demais conselheiros. Agradeço a oportunidade de 1009 

falar nessa Câmara pelo Município de Felixlândia, só para reforçar os argumentos 1010 

que o município apresentou na defesa. O município gostaria que fosse analisado 1011 

por essa Câmara, o que foi apresentado na página 47, argumentos e documentos 1012 

que foram juntados na defesa sobre o requerimento do processo técnico 18.983 1013 

de 2007, onde município requereu autorização ambiental de funcionamento. 1014 

Isso não foi analisado pelo parecer técnico, o parecer emitido a análise 7222, de 1015 

folhas 91. Essa documentação já está toda constada no processo, também como 1016 

o termo de licenciamento e concessão do sistema de esgoto do município para a 1017 

COPASA. O município juntou toda essa documentação no processo, não foi 1018 

analisado e não foram considerados esses documentos na análise na emissão do 1019 

parecer que foi sugerido ao indeferimento do recurso e manutenção da 1020 

penalidade de multa. Então, o município está requerendo essa Câmara, ao 1021 

Senhor Presidente e demais conselheiros que essa documentação seja analisada 1022 

antes do julgamento final do parecer. Em penalidade alternativa, o município 1023 

requer neste momento aqui em audiência que se for possível a destinação de 1024 

50% do valor da multa para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Seria somente 1025 

isso, Excelência. Agradeço pela participação, pelo deferimento e consideração ao 1026 

município de Felixlândia”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço a 1027 

manifestação da Doutora. Passo ao Conselho, algum destaque? Pois não, 1028 

Manetta? “Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Sr. Presidente, como bem 1029 

sabido, esses autos de infração que já tem muitos anos, normalmente, eu faço a 1030 

leitura detida, ao meu ver eles perdem a razão de ser, porém, nesse caso a 1031 

manifestação do município precisa sensibilizar, é notório e sabido que a relação 1032 

da Copasa com os municípios é horrível, é uma coisa assombrosa a ponto de 1033 

colocar os municípios em hipossuficiência. Em tese a Copasa é uma prestadora 1034 

de serviço, mas é como se ela fosse a tomadora e dona da bola, e o que se 1035 

apresenta aqui pelo que o município disse, esse é um simples e estrito 1036 

descumprimento de contrato por parte da Copasa para com o município que 1037 

ensejou o dano ambiental. Então, na minha percepção seria o caso de se alterar 1038 

o sujeito passivo e lavrar a atuação, direcionar a mesma atuação para a 1039 
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companhia não para o município. Assim reconhecendo a relação invertida onde 1040 

os municípios, em especial, os municípios pequenos são verdadeiramente reféns 1041 

da Copasa, que é uma situação que inclusive, melhorou muito ou tem potencial 1042 

para melhorar muita partir de um novo marco legal de saneamento, que vai 1043 

permitir aos municípios abrir mão, rasgar essas concessões de muitos e muitos 1044 

anos, revogar essas concessões de muitos e muitos anos que são assinadas 1045 

também há muitos e muitos anos atrás, sem que os municípios percebam a 1046 

gravidade daquilo que eles assinaram na época em que assinaram. Dessa forma, 1047 

na minha percepção se apresenta uma falha do concessionário, mas que dentro 1048 

de uma relação invertida é verdadeiramente o titular dos serviços de esgoto e, 1049 

deve ser ele o responsabilizado e talvez o município subsidiariamente. Se não for 1050 

possível, receber essa autuação da Copasa, alternativamente penso eu que se 1051 

não for autuado, não for possível deslocar o polo passivo além de autuar 1052 

município, atuar também a Copasa, ela merece nesse tipo de relação e é preciso 1053 

constatar que a relação da Copasa com as concessionárias que a atendem é a 1054 

pior possível, é uma relação desleal, agressora, que só busca vantagens para a 1055 

companhia. É muito ruim a forma como a Copasa se relaciona com os seus 1056 

fornecedores, mas muito ruim e digo isso de cátedra, porque o péssimo 1057 

tratamento dispensado aos loteadores acontece exatamente porque eles são 1058 

tratados como se fornecedores fossem, se fossem consumidores o tratamento 1059 

seria outro. Então, na nossa percepção há uma sensibilização, ao nosso ver o auto 1060 

infração também é prescrito, mas muito mais do que isso me parece claro que o 1061 

responsável pela infração é a Copasa, dentro de um abuso de poder econômico 1062 

que ela prática e de um abuso de autoridade que ela nem tem enquanto ex órgão 1063 

estatal para cima dos Municípios. Assim, penso que deva ser ela a autuada e não 1064 

a municipalidade. Seria essa a consideração, Presidente”. Presidente Yuri Rafael 1065 

de Oliveira Trovão: “Agradeço a manifestação do Manetta. Ainda com o 1066 

Conselho! Sem manifestações adicionais. Gláucia, pois não? “Gláucia Dell Areti 1067 

(Núcleo de Autos de Infração da Feam): “Ao contrário do alegado, em relação ao 1068 

parecer jurídico da Feam, ele debateu todos os pontos levantados pelo município 1069 

em referência folhas 92 dos autos, onde menciona a questão do licenciamento e 1070 

nos termos do artigo 30, inciso V da Constituição Federal, compete ao município 1071 

prestar o serviço de interesse local. Nesse sentido, no caso de concessão, 1072 

fiscalizar e acompanhar a prestação de serviço, também artigo 157 da 1073 

Constituição e nos mesmos termos da Lei nº 8.987, de 1995, artigo 3º, a 1074 

competência para o serviço de tratamento de esgoto é do município e, caso haja 1075 
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concessão ele deve acompanhar, fiscalizar e verificar todas as entregas e a 1076 

autuação foi feita de forma correta ao município, dessa forma, sugerimos que 1077 

seja mantida a penalidade, quero observar também que o município solicitou o 1078 

licenciamento no ano de 2018, conforme folhas 92 dos autos”. Presidente Yuri 1079 

Rafael de Oliveira Trovão: “Gláucia, a procuradora também falou da conversão 1080 

da multa”. Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração da Feam): “Presidente, 1081 

nesse contexto é necessário o regulamento para conversão em serviços, nesse 1082 

caso estamos aguardando o regulamento”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira 1083 

Trovão: “Ok. Manetta, pois não? “ Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Sr. 1084 

Presidente, dois pontos importantes e levantar nesse caso, o primeiro por 1085 

coerência “alto lá”, então para o momento em que convém conforme o desejo 1086 

que a competência seja deste ou daquele, a Lei autoaplicável e o Decreto é 1087 

irrelevante, no outro momento quando envolve o que as pessoas imaginam que 1088 

seja, diminuição de dinheiro por parte do Estado, diminuição de arrecadação do 1089 

Estado, desse modo é necessário aguardar o regulamento e a Lei não é 1090 

autoaplicável. Impressionante! É de uma coerência espetacular essa que se 1091 

apresenta aqui para nós hoje. Mas um outro ponto, a responsabilidade ambiental 1092 

administrativa é de ordem subjetiva, ela deve incidir sobre quem de fato tem 1093 

controle sobre os fatos e é outra coisa completamente diferente da 1094 

responsabilidade civil por reparação de danos, isso aí incide para qualquer um, 1095 

até passar perto, respirou no lugar vai reparada dano. A responsabilidade 1096 

administrativa é para quem de fato tem controle sobre os fatos e, o que estou 1097 

vendo aqui é que o município não conseguiu cumprir com a exigência porque a 1098 

Copasa foi desleal na relação com fornecedor e com o município, ao meu ver o 1099 

causador da infração não é o município, é a Copasa, podemos dizer ‘Ah, mas o 1100 

município não fiscalizou a contento’. Sim, como todos os outros municípios não 1101 

conseguem fiscalizar a Copasa. Por isso o governo do Estado criou a Agência 1102 

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 1103 

do Estado de Minas Gerais – Arsae, até a entrada do Antônio Claret de Oliveira 1104 

Júnior, na sua Diretoria Geral, funcionava conforme os interesses e desígnios da 1105 

Copasa. Somente depois dessa mudança de postura passou a praticar alguma 1106 

fiscalização sobre a companhia em favor do cidadão e dos Municípios, das 1107 

administrações municipais que de outra forma são reféns da companhia. Então, 1108 

a meu ver quem deu causa é a Copasa e independentemente de resultado, eu 1109 

gostaria de pedir que em processo apartado fosse apurada assim a 1110 

responsabilidade da Copasa nessa mesma situação, até para ajudar o município 1111 
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a conseguir ter o equipamento que a Copasa se recusa a fazer com essa história 1112 

de cancelar contrato do fornecedor. Mas é isso, quero entender primeiro que 1113 

incoerência é essa que para um caso se desconsidera o Decreto e fica com a Lei 1114 

e para o outro caso imediatamente seguinte, a Lei é insuficiente, precisa 1115 

aguardar o Decreto para ser aplicado. E essa segunda situação do efetivo 1116 

responsável pelo fato que ensejou a autuação é a Copasa, não é o município, o 1117 

município ali pelo que ele narra é explicitamente refém da companhia, não pode 1118 

ser dessa maneira, porque para a Copasa é muito conveniente, como 1119 

conveniente é, ela prática todo tipo de irresponsabilidade na condução desses 1120 

contratos e quem arca com ônus são municípios? Não pode ser assim! Então é 1121 

importante que a Copasa tenha a sua conta de responsabilização nessa situação. 1122 

Obrigado”. Ariel Chaves Santana Miranda (Seapa): “Sr. Presidente, eu queria 1123 

fazer uma pergunta e acredito que tanto poderia ser respondida pela 1124 

procuradora do município ou pela Dra. Gláucia, peço desculpa se eu tiver 1125 

cometendo algum equívoco, mas me parece que o contrato com a COPASA, 1126 

deixou de viger a partir de 2013, certo? E a autuação foi em 2017, se não me 1127 

engano foi em maio de 2017, a minha dúvida é – peço desculpa se tiver no 1128 

processo e eu não tiver visto – se nesse período de 2013 a 2017, por mais que 1129 

não tenha conseguido por completo, é compreensível por tudo que o conselheiro 1130 

Manetta levantou, se nesse período o município tomou providências para 1131 

regularizar a questão do saneamento e também adotou providências contra a 1132 

concessionária. Obrigada”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok, Ariel. 1133 

Então, antes de passar a palavra para Gláucia e para a procuradora, ouvir o Tobias 1134 

porque se ficou alguma dúvida, fazemos de uma vez só. Pois não, Tobias? “Tobias 1135 

Tiago Pinto Vieira (Mover): “Sr. Presidente, ouvi atentamente as considerações 1136 

do Adriano Manetta e tenho que concordar com ele quando se diz que a 1137 

Prefeitura aponta no recurso que o responsável de fato pelo causador da infração 1138 

não é a Prefeitura, e sim a Copasa. E se isso realmente for um ponto acontecido 1139 

e comprovado, temos que apurar essa responsabilidade porque cabe sim a 1140 

concessionária providenciar e solucionar os problemas provocados por ela. Não 1141 

sei qual é a solução para isso, obviamente que cabe a avaliação da Semad e quero 1142 

ouvir atentamente a Gláucia, porque não vejo outra solução a não ser uma 1143 

apuração de fato da responsabilidade, uma vez que talvez nós consigamos chegar 1144 

aqui, a conclusão de que a concessionária deveria estar solucionando o problema 1145 

e não deixando com que a Prefeitura ficasse desamparada e ser autuada. Então, 1146 

qual é o posicionamento da Gláucia frente a isso, se não cabe uma apuração de 1147 
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responsabilidade para olharmos isso um pouco mais a fundo e, pedir vistas a isso 1148 

que foi levantado e debatido. Obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira 1149 

Trovão: “Ok, Tobias. Somente para ficar mais claro aqui, quando houve autuação 1150 

da Feam havia contrato firmado com a Copasa? Juntando com as dúvidas da 1151 

Ariel, pois não Gláucia? “Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração da 1152 

Feam): “Como colocado pela conselheira Ariel que consta nos autos do processo 1153 

é a data de 2013, contudo o município de Felixlândia foi enquadrado no grupo 7 1154 

(sete), deveria providenciar o cadastro até março de 2008 e formalizar o processo 1155 

de AF para o tratamento de esgoto o prazo final seria março de 2017 e o 1156 

atendimento mínimo seria de 80% da população urbana com eficiência de 1157 

tratamento de 60%, porém a recorrente não formalizou o processo de AF e o 1158 

primeiro processo que foi solicitado foi arquivado. Nesse sentido, o auto de 1159 

infração foi lavrado para o município observando não só o Decreto, mas o artigo 1160 

30 da Constituição onde compete o município prestar serviços de interesse local 1161 

que é o do tratamento de esgoto, pelo contrato que está aqui da Copasa, eu não 1162 

consigo prestar essas informações, a data que tenho aqui é de 2013”. Presidente 1163 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok. De qualquer forma, mesmo sem o contrato 1164 

o entendimento da Feam é que a autuação foi feita de forma correta, um direito 1165 

de regresso, alguma coisa, o município vai ter que procurar no caso é a Copasa. 1166 

Mais alguma ponderação, senhores conselheiros? “ Tobias Tiago Pinto Vieira 1167 

(Mover): “Eu entendi, Gláucia! Acho que ficou esclarecido, porém não foi 1168 

conclusivo o posicionamento da Feam, acredito que temos que ter um 1169 

posicionamento muito correto agora porque senão acabamos punindo o 1170 

município que tinha uma concessionária, que como o Manetta falou, foi desleal. 1171 

Dessa forma, vejo que é um erro atuarmos a prefeitura e não atuar diretamente 1172 

o causador do fato. Então, peço novamente uma análise, não sei se é o caso de 1173 

baixarmos isso para buscar esses contratos e apurar melhor essa 1174 

responsabilidade, pergunto se não é o caso”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira 1175 

Trovão: “Vou direcionar a pergunta para a procuradora do município Marília. A 1176 

senhora na época da autuação, sabe me informar se o município tinha contrato? 1177 

Somente para clarear aqui, já entendi, alguns dos conselheiros já entenderam 1178 

que é o posicionamento da Gláucia que é a procuradora da Feam, que 1179 

independentemente da existência ou não de contrato, a autuação foi feita em 1180 

um ente correto, ou seja, com o município, isso não se discute. Então, por esses 1181 

motivos Tobias, não vou baixar o processo em inteligência, porque o 1182 

entendimento da Feam, que independentemente da existência de contrato ou 1183 
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não, vigente à época, o ente autuado que foi o município, a autuação foi feita de 1184 

forma correta. Dessa forma, esse é um ponto que a Feam já se manifestou. 1185 

Agora, mesmo para clarear as informações aqui, para subsidiar o voto daqueles 1186 

que não concordam com isso. Dra. Marília, na época da autuação o município de 1187 

Felixlândia tinha contrato vigente para Copasa”? Dra. Marília Adriane 1188 

(Procuradora do município de Felixlândia): “Sim Sr. Presidente, o município 1189 

assinou o contrato com a Copasa da concessão de esgoto em 1973, depois desse 1190 

contrato foi aditivado para a construção do serviço de esgoto por 30 anos, a 1191 

partir da implantação do sistema. Então, esse contato estava vigente, hoje já 1192 

temos o serviço de esgoto implantado na cidade em 2018, foi até constado no 1193 

parecer que a Copasa conseguiu a autorização em 2018, assim, já existia o 1194 

contrato de concessão entre o município e a Copasa”. Presidente Yuri Rafael de 1195 

Oliveira Trovão: “Ok, esclarecido! Mas lembrando que o entendimento da Feam 1196 

é que independentemente, pelos motivos exemplificadas pela Gláucia, que foi 1197 

autuado o município e a autuação foi correta. Algum outro destaque por parte 1198 

do Conselho”? Ariel Chaves Santana Miranda (Seapa): “Presidente, eu só queria 1199 

tirar uma dúvida também com a procuradora do município com relação a esse 1200 

contrato que se tinha com a Copasa. Gostaria de verificar se nesse convênio está 1201 

expressa a obrigação da Copasa de realizar os encargos ambientais? “Presidente 1202 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ariel, vou passar a palavra para a procuradora, 1203 

mas estou entendendo mais ou menos o você está querendo informar. Nesse 1204 

contexto, o município tinha um contrato com a Copasa de fazer o tratamento, 1205 

todavia era o município que procurava as Superintendência para estar 1206 

regularizando ambientalmente, ou seja, o documento, o certificado era o 1207 

município que ia atrás e não, geralmente, a concessionária local. Então, 1208 

realmente isso acontecia, pelo mesmo no Norte a maioria dos contratos, e depois 1209 

até a Copanor começou a procurar a regularização, solicitando em nome do 1210 

município, subsidiava até o município na aquisição, na realização na época da 1211 

autorização ambiental de funcionamento, então fazia o auxílio, mas os 1212 

certificados saiam sempre em nome do município. Dessa forma, a questão que 1213 

foi colocado pela Ariel é: cabia a quem está procurando a regularização dentro 1214 

do órgão ambiental, tinha previsão que caberia a Copasa? Está fazendo isso ou 1215 

essa obrigação restou ao município? Dra. Marília, a senhora está com a palavra” 1216 

Dra. Marília Adriane (Procuradora do município de Felixlândia): “Sim, era da 1217 

Copasa. Tanto que ela providenciou em 2018, Sr. Presidente”. Presidente Yuri 1218 

Rafael de Oliveira Trovão: “Ok. Volto ao Conselho. Verônica, pois não? “Verônica 1219 
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Idelfonso Cunha Coutinho (Segov): “Yuri, talvez não seria o caso da baixa em 1220 

diligência por trazer esse instrumento para que possamos avaliar isso? De quem 1221 

era a responsabilidade, quais eram as obrigações de cada parte do convênio que 1222 

eles tinham com a Copasa, para podermos avaliar as obrigações de cada uma das 1223 

partes, porque realmente fico um pouco na dúvida agora, de quem realmente 1224 

teria essa obrigação de cumprir com essa cláusula, com isso sugiro a baixa em 1225 

diligência para podermos ter esse instrumento para avaliar”. Presidente Yuri 1226 

Rafael de Oliveira Trovão: “Creio que esse contrato consta dentro do processo, 1227 

certo Gláucia? “ Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de Infração da Feam): “Vou 1228 

verificar nas folhas do processo”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Dra. 1229 

Marília pelo Município de Felixlândia, a senhora tem esse contrato? “ Dra. Marília 1230 

Adriane (Procuradora do município de Felixlândia): “Sr. Presidente, na defesa que 1231 

o município apresentou folhas 47, o contrato seguiu o anexo à defesa do 1232 

município”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ok. Gláucia, só confere 1233 

para mim se está dentro do processo. Qual a página Dra. Marília? “ Dra. Marília 1234 

Adriane (Procuradora do município de Felixlândia): “Excelência, a defesa está em 1235 

folha 47, acredito que são as próximas”. Gláucia Dell Areti (Núcleo de Autos de 1236 

Infração da Feam): “Sr. Presidente, não consigo verificar essa informação agora 1237 

de pronto, uma vez que o anexo não consta no arquivo”. Presidente Yuri Rafael 1238 

de Oliveira Trovão: “Conforme o regimento interno a baixa em diligência se dá 1239 

quando há uma solicitação por parte do conselheiro e aquela dúvida não pode 1240 

ser sanada no momento da reunião. A Verônica que solicitou a informação, vi 1241 

também aqui a Ligia solicitando, creio que também ela faz parte da Ariel, é uma 1242 

dúvida que está sendo colocada e não podemos sanar no momento da reunião. 1243 

Então, na minha opinião configura aquilo que está descrito lá no nosso 1244 

regimento, porque é uma dúvida que não pode ser sanada. Dessa forma, estou 1245 

baixando o processo em diligência, solicito à Dra. Gláucia que disponibilize para 1246 

a Secretaria esse contrato ou a defesa de forma integral, para que possamos 1247 

disponibilizar e o processo retorna na próxima reunião, assim, o item 6.6 1248 

Prefeitura Municipal de Felixlândia está baixado para providenciar o contrato 1249 

entre Copasa, Município e demais peças da defesa”. Item 7. Processo 1250 

Administrativo para exame de Recurso para Intervenção Ambiental e 1251 

aprovação de compensação decorrente da supressão de vegetação secundária 1252 

em estágio médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica 1253 

localizados em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, não 1254 

vinculados ao Licenciamento Ambiental: 7.1 Décio Bruxel e Outros/Fazenda 1255 
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São Gabriel e Fazenda Onça, lugar denominado Buracão -Criação de bovinos, 1256 

bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos em regime extensivo; Barragem 1257 

de irrigação ou de perenização para agricultura; Culturas anuais, semiperenes 1258 

e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; 1259 

Suinocultura - Presidente Olegário/MG - PA/SEI/Nº 2100.01.0026999/2021-91 1260 

- Área de RL: 120,6104 ha - APP: 13,0741 ha - Área Requerida: 5,3904 ha - Área 1261 

Passível de Aprovação: 0,0000 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional 1262 

Semidecidual. Estágio de Regeneração: Médio a avançado. Apresentação: 1263 

URFBio Alto Paranaíba. Retirado de pauta.  Presidente Yuri Rafael de Oliveira 1264 

Trovão: “Algum destaque por parte do Conselho? Manetta, pois não? Seria 1265 

vista”?  Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Não Sr. Presidente, seria destaque 1266 

a princípio”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Ana Paula, também seria 1267 

destaque”? Ana Paula Bicalho de Mello (Faemg): “Também seria destaque a 1268 

princípio”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Pois não, Manetta”? 1269 

Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Presidente, antes do ponto específico, 1270 

gostaria de parabenizar a decisão do ponto anterior, como bem colocado para 1271 

além de responsabilidade do Município é muito importante apurar a 1272 

responsabilidade da Copasa para que não haja esse desequilíbrio onde um se 1273 

beneficia e o outro fica com os ônus. Bom, esse ponto específico 7.1 é um 1274 

controle de legalidade com máxima estranheza que já vi dentro desse Conselho, 1275 

tem problema de todas as naturezas, me parece inclusive que o próprio controle 1276 

de legalidade é ilegal, é feito por motivos estranhos à Lei, na síntese – se me 1277 

lembro bem desse processo – até eu mesmo me exaltei no dia da reunião e 1278 

perguntei que birra era aquela do IEF e, a birra se mostra consubstanciada no 1279 

que vem nesse controle de legalidade, inclusive não dá nem para saber qual é o 1280 

motivo do controle de legalidade porque o IEF coloca truculentamente que 1281 

parecer de técnico externo, para ele e nada é a mesma coisa, e que os 1282 

conselheiros não deveriam acatar parecer de técnico externo porque o que vale 1283 

é a opinião do IEF e fim de papo. Dessa forma, isto sobe para o nosso Advogado-1284 

Geral do Estado que fala que a AGE não compete opinar sobre parecer, ‘se sim 1285 

ou se não’, mas que vê um problema em abstenções que houve na reunião, e 1286 

disso tudo, chega a uma conclusão, obviamente equivocada, a meu ver por grave 1287 

indução a erro da nossa Secretaria Executiva, que chega à conclusão que aquele 1288 

lugar localizado em Presidente Olegário integra o bioma Mata Atlântica. Uau! 1289 

Bom, tem uma série de discussões válidas e possíveis dentro disso aqui, mas 1290 

bioma Mata Atlântica é um perímetro que não muda e não andou para chegar 1291 
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até a cidade lá, distante, pelo menos uns 400 km do fim desse período. E para 1292 

além disso tudo, a coisa ainda virou uma situação de ameaça explícita aos 1293 

conselheiros, porque não entendi de onde veio isso, com remissão a comissão de 1294 

ética, verificação, instauração de processo administrativo disciplinar?! Não 1295 

entendi sobre qual razão, me parece ser que os conselheiros são obrigados a 1296 

acatar qualquer posicionamento técnico por parte do IEF, seja ele bem ou mal 1297 

fundamentado e são obrigados a desconsiderar qualquer posicionamento 1298 

técnico formulado por outro técnico externo, é uma coisa estranha. Mas pior, 1299 

porque aí chega menção do interessado depois que são disparados esses ofícios, 1300 

de que a coisa toda ainda é feita em razão de uma tentativa de frustrar uma 1301 

decisão judicial que foi emitida contra o IEF. Então, antes de qualquer coisa 1302 

queria ouvir o representante do empreendedor se ele estiver na reunião, mas 1303 

antes disso ainda, é tão grave e merece tanto assombro o posicionamento da 1304 

Advocacia-Geral nesse processo, em especial o Dr.  Adriano Brandão que nos faz 1305 

ter a necessidade de restaurar os fatos ocorridos há não muito tempo no 1306 

Conselho. Em um processo da Câmara de Proteção à Biodiversidade, que de novo 1307 

houve uma deliberação de mérito contrária ao interesse pecuniário imediato do 1308 

Governo do Estado, tinha sido exarado pelo autor Dr. Adriano e depois 1309 

secundado pela AGE superior uma nota jurídica nº 91 e o parecer da AGE nº 1310 

16.137, a síntese disso era que a votação teria sido nula em razão de que as 1311 

abstenções não se deram por motivo de impedimento ou de suspeição. Como 1312 

isso era obviamente uma afronta grave ao regimento interno do nosso Conselho 1313 

e mais do que isso, afronta ao exercício do direito de voto dos conselheiros e 1314 

naquela ocasião tal começa aqui se colocava os conselheiros submetidos ao 1315 

processo administrativo disciplinar simplesmente por terem se abstido, os que 1316 

votaram contrário não, os que se abstiveram, a coisa teve uma reação forte por 1317 

parte do Conselho. Houve uma apresentação na Câmara de Proteção à 1318 

Biodiversidade pelo próprio Dr. Adriano onde esses pareceres foram 1319 

profusamente rechaçados e no mesmo dia na CNR (Câmara Normativa Recursal) 1320 

foi proposta pela técnica, secundada por mim e aprovada uma moção de repúdio 1321 

por unanimidade à AGE, com abstenção nem por impedimento nem por 1322 

suspeição de todos os conselheiros de Estado naquela ocasião, o teor da moção 1323 

era seguinte: “A Câmara Normativa Recursal do Copam manifesta o seu repúdio 1324 

ao conteúdo do parecer da AGE de número 16.137, de 8 de outubro 2019, na 1325 

medida em que eliminou das prerrogativas do Conselheiro a figura da abstenção 1326 

limitando as hipóteses de suspeição e impedimento e manifestam também o seu 1327 
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desagravo aos representantes da CPB e ao Diretor-Geral do IEF cuja suspeição foi 1328 

levantada nesse mesmo parecer”,  obviamente isso produziu um mal-estar que 1329 

foi objeto de discussão na 184ª reunião ordinária do Plenário do Copam, e nesta 1330 

reunião o próprio Dr. Adriano Brandão colocava o seguinte, já modulando os 1331 

efeitos dos próprios pareceres, nas linhas 1250 em diante da ata: “a questão de 1332 

abstenção está muito bem colocada lá” –  “lá” no caso nos pareceres – “e lá está 1333 

dito que precisa ser motivada, porque o conselheiro está aqui para deliberar, se 1334 

ele vai se abster, ele precisa motivar, por exemplo, o Ministério Público se 1335 

abstém e motiva, a motivação é idônea” e vejamos, fala minha agora, nem 1336 

abstenção e nem impedimento, é isso! No caso da CPB estava discutindo 1337 

compensação ambiental, dinheiro público e, dos conselheiros, 6 (seis) não 1338 

votaram e não justificaram “por que” e deixaram que apenas 4 (quatro) 1339 

conselheiros deliberassem redução de valores de compensação ambiental. 1340 

Então, está tendo entendimento completamente equivocado e não sei qual é a 1341 

dificuldade em se motivar, ato administrativo tem que ser motivado. Ok! Disso 1342 

de fato decorreu uma conversa minha e do Conselheiro Tiago com o Dr. Adriano 1343 

e dessa conversa saiu a conclusão de que essa modulação dos efeitos, essa 1344 

interpretação era suficiente, não era necessária uma revisão dos pareceres e aí 1345 

entendimento geral trazido a todas as Câmaras do Copam, já que a abstenção 1346 

precisava ser fundamentada. Bom, e assim a qualquer fundamento, não é 1347 

fundamento bom, fundamento ruim, muito menos apenas hipóteses de 1348 

impedimento e suspeição, pois bem, para este processo na nota jurídica nº 1349 

49/2022, o mesmo Dr. Adriano Brandão desmedulou os efeitos para querer 1350 

trazer a aplicabilidade plena da letra fria daqueles pareceres, contrariando o 1351 

próprio posicionamento no Plenária do Copam, para voltar a insistir que 1352 

abstenção só pode se dar em caso de impedimento e suspeição. Bom, é grave! 1353 

Isso produz ampla insegurança ao Conselho, aos conselheiros, a forma como 1354 

vimos conduzindo produz uma situação onde a própria AGE produzem segurança 1355 

jurídica e o Conselho não tem tranquilidade para trabalhar e nem estabilidade 1356 

para deliberar. São muitos os casos em que o conselheiro vai se abster, por quê? 1357 

No mesmo dia por coincidência onde esse parecer foi trazido os conselheiros se 1358 

abstiveram, um porque tinha a ata para votar, mas ele não tinha chegado a 1359 

tempo da reunião anterior, os vários de Estado porque enxergavam uma 1360 

impossibilidade de participar daquela discussão já que era um posicionamento 1361 

contrário ao próprio Estado, nem entendimento e nem suspeição.  E vários 1362 

outros, às vezes o conselheiro posiciona “não estou seguro para o voto”, as 1363 
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explicações não são suficientes nem para um lado, nem para o outro e assim por 1364 

diante. É muito grave que a AGE queira mudar de novo seu posicionamento em 1365 

voltar com essa história de que abstenção só serve para impedimento ou 1366 

suspeição. E é muito desagradável ter que repristinar um fato triste desse, uma 1367 

moção de repúdio unânime da Câmara Normativo Recursal ao posicionamento 1368 

da Advocacia Geral do Estado. De novo, em uma situação onde há a expressa 1369 

ameaça aos conselheiros em razão dos simples exercícios das suas prerrogativas 1370 

com responsabilidade, porque o que aconteceu aqui foi: acatou-se o 1371 

posicionamento técnico do responsável técnico externo e não o dos responsáveis 1372 

técnicos do IEF, é muito grave é muito estranho o modo como foi conduzido esse 1373 

controle de legalidade e inclusive a ausência de legalidade aí, nem pelo parecer 1374 

da AGE que é o caso estranho dos controles de legalidade e prescrição 1375 

intercorrente. Aqui não tem base o que foi colocado, mas até antes de evoluir 1376 

nesse processo acho importante ouvir o representante do empreendedor e 1377 

entender direito os fatos, porque me parece que há muita coisa extraprocessual 1378 

contida nessa situação e precisa ser esclarecido, me parece um caso 1379 

extraordinariamente incorreto, estranho e impróprio o que foi trazido aqui 1380 

dentro desse controle de legalidade. Seria isso Sr. Presidente, desculpe se me 1381 

estendi, mas é assombroso, obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 1382 

“Agradeço pela manifestação, Manetta. Ligia, pois não? “Ligia Vial Vasconcelos 1383 

(Amda): “Obrigada, Sr. Presidente. A minha conexão está instável, então já peço 1384 

desculpa caso eu fique ausente. Permita-me discordar da manifestação do 1385 

Conselheiro, eu acho que nesse caso a controle de legalidade foi totalmente 1386 

pertinente, acredito que o que foi assombroso foi a decisão da CNR em julgar 1387 

pertinente uma desclassificação de um bioma Mata Atlântica com base em um 1388 

laudo que desconhecemos, de caracterizar espécies que em teoria, estão na 1389 

área, que estão presentes, que são caracterizados como espécies de Mata 1390 

Atlântica, com vistoria, com vistoria técnica do órgão, com vistoria técnica dos 1391 

conselheiros e mesmo assim ficar decidido que ali não se trata de bioma Mata 1392 

Atlântica, penso que é uma decisão extremamente perigosa porque, de repente, 1393 

começamos a caracterizar e o Estado diz: ‘aquilo ali é Mata Atlântica!’ E vem 1394 

alguém e diz: ‘não, aquilo não é!’ Isso nos faz perder a referência. É diferente, 1395 

por exemplo, de discutirmos o estágio de sucessional de uma área, entendo que 1396 

às vezes isso tem muita discussão, já teve muito embate de discussão de estágio 1397 

sucessional de Cerrado, de Mata Atlântica, porque considero que isso gera muita 1398 

dúvida técnica, mas creio que desse ponto você discutir se existem espécies de 1399 
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Mata Atlântica ou espécies de Cerrado, presumo que isso são coisas muito certas, 1400 

muito fatídicas para simplesmente você desconsiderar a presença do Estado e da 1401 

equipe técnica que continua afirmando categoricamente que ali se trata de uma 1402 

área de Mata Atlântica. Como o conselheiro disse que está fora do mapa, que o 1403 

bioma é um perímetro, lembrar que é meio ambiente, natureza e etc., não 1404 

respeita a fronteira, o mapa da Lei da Mata Atlântica tenta estabelecer um 1405 

perímetro em que há maior ocorrência do bioma e seus ecossistemas associados. 1406 

No entanto, a própria Lei da Mata Atlântica e o próprio mapa de aplicação são 1407 

claros em dizer que as áreas que existe as espécies de Mata Atlântica que estão 1408 

fora do mapa, deve obviamente se aplicar as mesmas regras de proteção da Mata 1409 

Atlântica que estão dentro do mapa de aplicação da Mata Atlântica, então dizer 1410 

que ali não se trata de Mata Atlântica porque não está no perímetro desenhado 1411 

pelo ser humano, ou seja, dizer que simplesmente traçamos uma linha e desse 1412 

ponto a Mata Atlântica dali não pode mais sair, daquele ponto ela tem que ficar, 1413 

é uma coisa totalmente absurda. Eu já queria lembrar e mostrar para os 1414 

conselheiros – não sei se tiveram a oportunidade de ler – que no próprio recurso 1415 

do empreendedor, para ele descaracterizar a área como Mata Atlântica, ele disse 1416 

que se trata de uma área de Mata de Galeria, queria entender isso porque não 1417 

conheço nenhum bioma no Brasil que se trata de Mata de Galeria, e ela pode 1418 

ocorrer em todos os biomas, de Cerrado, Mata Atlântica, não sou bióloga mas 1419 

talvez na Caatinga, sei que na Mata Atlântica tem muita Mata de Galeria e, 1420 

geralmente, esses são lugares úmidos que suportam o crescimento de árvore de 1421 

porte maior. Agora, dizer que ali é Mata de Galeria e por isso não se trata de 1422 

Mata Atlântica, entendo que não tem qualquer fundamento técnico e é isso que 1423 

está escrito dentro do parecer e queria entender quais são as espécies, quais 1424 

foram as descrições da maioria das espécies na área para desclassificar que elas 1425 

não se tratam de um bioma Mata Atlântica. Então, acho que é imprescindível 1426 

realmente que tenha sido feito esse controle de legalidade, considerando que o 1427 

Estado esteve presente na área, os próprios conselheiros, creio que biólogos 1428 

estiveram presentes na área, caracterizaram como Mata Atlântica, existe 1429 

presença de solo hidro mórfico, que hoje e 99,9% de 12 pesquisadores associam 1430 

o ecossistema ao bioma Mata Atlântica, dessa forma, acredito que isso tem que 1431 

ser levado em consideração por essa Câmara. Obrigada, Sr. Presidente”. 1432 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Agradeço pela manifestação, Ligia. 1433 

Volto ao Sr. Manetta, mas antes só vou pegar a sequência e ver se tem algum 1434 

outro conselheiro querendo fazer o uso da palavra. Faemg? Pois não, Ana? “Ana 1435 
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Paula Bicalho de Mello (Faemg): “Boa noite, Presidente e conselheiros. Pedi 1436 

destaque para colocar mesmo em discussão e ouvir os técnicos responsáveis do 1437 

empreendimento e também a fala da Dra. Lígia foi até providencial, porque 1438 

realmente têm várias coisas na natureza que não têm um limite físico delimitado, 1439 

mas para isso tem as normas porque senão ficamos sem ter o que seguir, vou dar 1440 

um exemplo, a própria questão de área de preservação permanente no Código 1441 

Florestal é uma convenção, “quantos metros para lá e para cá? ”, é uma 1442 

convenção, temos que ter essas convenções até para saber o que vem de 1443 

obrigação, até para orientar a fiscalização e tudo mais. Nesse sentido, em que 1444 

pese o fato de que espécies possam estar em biomas diferentes ou em todos, em 1445 

um, em dois e em três, enfim, temos todo o regime jurídico do bioma Mata 1446 

Atlântica em que a própria Lei traz que para os efeitos da Lei da Mata Atlântica 1447 

consideram os integrantes do bioma Mata atlântica as seguintes formações 1448 

florestais com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do IBGE e em 1449 

seguida fala as tipologias. O Decreto também contempla o mapa, contempla a 1450 

configuração das formações florestais nativas e ecossistemas associados, então 1451 

fica claro que isso precisa estar delimitado em mapa, lá naquela região é Cerrado, 1452 

inclusive, não pode nem falar que está em uma zona de transição, está bem 1453 

distante ali do limite do mapa da Mata Atlântica. A Dra. Ligia foi feliz na colocação 1454 

de que Mata de Galeria pode estar em qualquer bioma, não quer dizer que a Lei 1455 

da Mata Atlântica de alguma forma vai buscar em todos os biomas qualquer 1456 

tipologia dessas, a Lei é clara para dizer que essas tecnologias citadas são Mata 1457 

Atlântica dentro da delimitação do mapa, se formos extrapolar, vamos ter 1458 

conflito se tiver uma Lei do Cerrado, tiver uma Lei da Caatinga, vai ficar um 1459 

buscando vegetação em outro o tempo todo, vamos ter um conflito. Então, 1460 

gostaria de ouvir os técnicos especialistas e o empreendedor no corredor, porque 1461 

acredito que essa questão merece discussão, esclarecimento, pois já houve uma 1462 

ampla discussão na CNR no ano passado e agora voltando aqui novamente com 1463 

a mesma questão, vamos ver como que podemos melhorar esse entendimento, 1464 

porque afinal de contas causa aquele desconforto de votar novamente um 1465 

processo já votado e o empreendedor está lá na ponta com processo liminar, 1466 

precisando empreender e não pode ter essa dúvida, não pode ter essa suspeição, 1467 

vamos esclarecer isso”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Somente para 1468 

esclarecer conselheira, não estou falando desse processo específico, estou 1469 

falando de aspecto geral, se vocês pegarem o Decreto nº 6.660 logo lá no artigo 1470 

1º “O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (...)” e em seguida 1471 
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coloca lá “áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, 1472 

representados por disjunções”, então essas disjunções , esses encraves florestais 1473 

podem estar em outros biomas, você tem um bioma Mata Atlântica e até 1474 

brincamos ‘dentro do bioma Mata Atlântica é floresta, no caso aí, leva a proteção 1475 

e da Lei nº 11.428’  e fora do bioma, fora da linha, fora daquele que é o bioma, 1476 

você tem Floresta Mata Atlântica? Tem! São os encraves de disjunções. Eu sou 1477 

do Norte de Minas, sou diretor jurídico lá, então você tem as disjunções dentro 1478 

do bioma Cerrado que são considerados Mata Atlântica, isso está lá no rodapé 1479 

do mapa. Então, você vai ter disjunção de Mata Atlântica lá no Pantanal? Pode! 1480 

É por isso que faz a caracterização, não estou falando desse processo específico, 1481 

estou falando de maneira geral, porque sou do Norte, sou diretor de controle 1482 

processual do norte de Minas e a maioria nossa lá é Cerrado, mata seca temos lá 1483 

dentro do bioma Cerrado, leva a proteção da Lei nº 11.428, porque ela é tida 1484 

como disjunção ao encrave. Então, não é só porque está fora da linha que não é 1485 

Mata Atlântica. É Mata Atlântica sim! Desde que caracterizado, então é por isso 1486 

que você tem as caracterizações, por isso que o rodapé lá do mapa do IBGE trata 1487 

as fitofisionomias, ali são os encraves. Eu não estou falando especificamente e, 1488 

volto a falar, não estou entrando no mérito desse processo, só estou querendo 1489 

deixar claro o seguinte:  para o órgão ambiental isso é cristalino, você tem 1490 

disjunções fora do bioma que levam a proteção da Lei nº 11.428, não precisa 1491 

estar lá no bioma. E lá no bioma é pior, porque nele se você tem Cerrado dentro, 1492 

você leva a proteção, mas fora do bioma que são os encraves, as disjunções, leva 1493 

a proteção desde que caracterizado naquelas fitofisionomias que estão lá no 1494 

mapa do IBGE, isso no órgão ambiental não tem dúvida alguma”. Ana Paula 1495 

Bicalho de Mello (Faemg): “Presidente, quando o artigo 1º citado do Decreto fala 1496 

que o mapa contempla, ele não contempla essa disjunção específica”.  1497 

Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Sim, o mapa contempla, está no 1498 

mapa! Verifique no rodapé, está lá, o rodapé faz parte do mapa”. Ana Paula 1499 

Bicalho de Mello (Faemg): “O mapa? A delimitação “mapa” não contempla esse 1500 

local específico”.  Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Você pega o mapa 1501 

do IBGE, você tem um mapa do IBGE e você pega as manchinhas que estão fora 1502 

do bioma, você tem o bioma e fora você tem as manchinhas, aquelas manchinhas 1503 

não são representativas, mas aquelas manchinhas por causa da escala, elas que 1504 

seriam em tese as disjunções e no mapa, não estou colocando fora do mapa, 1505 

estou entrando no mapa mesmo, no mapa você tem o rodapé e lá tem os tipos 1506 

florestais, lá onde tem a floresta estacional semidecidual, a caducifólia que é a 1507 
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mata seca e que leva a proteção que está lá no Cerrado, isso para gente é muito 1508 

claro, para o órgão ambiental é muito claro”. Ana Paula Bicalho de Mello 1509 

(Faemg): “Só levantar uma posição que o nosso Estado de Minas Gerais é um 1510 

Estado com relevo relativamente bastante movimentado, acho que é um dos 1511 

Estados, se não for o mais bem drenado da Federação, temos um conjunto 1512 

enorme de rios, riachos, nascentes, aos milhares, e a considerar o que é Mata 1513 

Ciliar, como Mata Atlântica, vamos estar causando um problema aí”.  Presidente 1514 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Não quis entrar no mérito do processo específico 1515 

e nem vou entrar, porque isso é responsabilidade da equipe que analisou, esse 1516 

não vou entrar nesse mérito, só estou afirmando que a senhora tratou como se 1517 

fosse somente do bioma Mata Atlântica, estou falando que o próprio mapa 1518 

define as disjunções e encraves que estão fora do bioma e que levam a mesma 1519 

proteção, como exemplo a Mata Seca, as florestas em relação a campos de 1520 

altitude. Então, volto a dizer, que sou lá do Norte de Minas, isso para gente é 1521 

comum. Pois não, Manetta e depois retorno à Ligia”. Adriano Nascimento 1522 

Manetta (CMI): “Sr. Presidente, a manifestação é muito no sentido do que o 1523 

senhor fazia e penso eu que a Ana Paula também, é que o bioma é um período 1524 

desenhado e a discussão é, no caso da vegetação existente fora do período 1525 

desenhado, é necessário que ela seja uma disjunção típica de mata atlântica, para 1526 

que incida a proteção da Lei da Mata Atlântica. Evidentemente, isto não implica 1527 

estender o bioma, a extensão é de incidência ou não da Lei da Mata Atlântica. E 1528 

o complicado é porque o posicionamento da Semad tanto passeou que virou uma 1529 

conclusão pela extensão do posicionamento do bioma, quando de fato o que 1530 

aconteceu na reunião foi reconhecer que vegetação estava fora do bioma Mata 1531 

Atlântica e a partir desse ponto entender se ela seria vegetação típica de Mata 1532 

Atlântica ou não, e foi entendido que não era. Essa era a discussão, mas só essa 1533 

consideração eu gostaria de ouvir o representante do empreendedor como já 1534 

coloquei antes, porque há fatos externos ao processo e precisam ser trazidos. 1535 

Obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Perfeito, Manetta. A 1536 

discussão foi essa mesmo, que o IEF entendia que era representativa da 1537 

característica do bioma Mata Atlântica e o empreendedor por meio de um laudo 1538 

com a ART, entendia que não era, que se tratava de outro tipo vegetacional e o 1539 

Conselho entendeu dessa segunda maneira. Registro que vamos escutar o 1540 

empreendedor, mas tenho que primeiro esgotar com o Conselho na mesma 1541 

sequência que sempre fazemos, o Conselho, inscritos e depois fala por último a 1542 

equipe que analisou o processo. Ligia, pois não”? Ligia Vial Vasconcelos (Amda): 1543 
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“Obrigada Yuri. Primeiro queria agradecer pelo esclarecimento, me espanta 1544 

termos que ficar repetindo isso na CNR, que se aplica a Lei da Mata Atlântica nas 1545 

áreas de encraves que estão fora do mapa, creio que isso é um consenso, está no 1546 

rodapé do mapa, o mapa é integrante da Lei da Mata Atlântica, ou seja, as áreas 1547 

que têm espécies de Mata Atlântica estão fora do mapa, se aplica a Lei da Mata 1548 

Atlântica, que é o caso que o órgão ambiental defende no processo em tela. Eu 1549 

queria só dizer que a conselheira da Faemg disse que se formos aplicar a Lei da 1550 

Mata Atlântica em todas as matas ciliares, de novo, não é isso que a gente quis 1551 

dizer. O que eu quis dizer é que nesse processo está sendo dito que é Mata Ciliar 1552 

e Mata de Galeria. Mata Ciliar e Mata de Galeria acho que a equipe técnica 1553 

obviamente pode explicar melhor, gostaria de ouvi-los depois – elas podem 1554 

conter espécies de Cerrado, espécies de Mata Atlântica e espécies de vários 1555 

biomas, o fato dela ser Mata de Galeria, não quer dizer que ela não seja Mata 1556 

Atlântica e é isso que o recurso do empreendedor está colocando. Não sei se 1557 

todo mundo teve a oportunidade de ler, mas o recurso diz exatamente isso, que 1558 

não se trata de Mata Atlântica por se tratar de Mata de Galeria, pois a Mata de 1559 

Galeria não é um bioma é uma ocorrência, quer dizer que ela está em uma área 1560 

úmida, de grota, da mesma forma que a Mata Ciliar, mas porque são as espécies, 1561 

então gostaria de saber se foram caracterizadas, apresentadas as espécies que 1562 

estão nessa área para dizer que ela não é área de Mata Atlântica, se foram 1563 

catalogadas, feita a fitofisionomia de estudo, de vegetação para dizer que não 1564 

são espécies de Mata Atlântica. Obrigada”. Conselheiro João Carlos de Melo 1565 

(Ibram): “Presidente, ouvindo toda essa discussão sobre a Mata Atlântica dos 1566 

meus bons tempos eu participei de uma forma optativa em toda essa evolução 1567 

fica redundou no que seja Mata Atlântica e está me parecendo que para o bioma 1568 

de Mata Atlântica há um mapa específico que não é o mesmo bioma da Mata 1569 

não é o mesmo é mapa da Mata Atlântica ou seja o mapa da Mata Atlântica aqui 1570 

redundou na própria legislação, é o mapa do IBGE se não me falha a memória de 1571 

65/67 ou por volta dos anos 70, não me lembro exatamente, é um mapa de 1572 

tempo bem pretérito.  Mas, há um mapa específico, definido pelo IBGE, de onde 1573 

estão as Matas Atlânticas, onde está a Mata Atlântica no Brasil, onde estão a sede 1574 

de referências e há um mapa do bioma de Mata Atlântica. São dois mapas 1575 

distintos.  Por exemplo, o mapa do bioma da Mata Atlântica define mata seca, 1576 

outras coisas mais comuns no Norte de Minas, define bem o que é que a mata 1577 

seca define muito bem o que são todas aquelas questões inerentes àquela região 1578 

entre o Sul da Bahia Norte de Minas que penetra um pouco no estado da Bahia. 1579 
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Quando se avalia um pouco mais o bioma de Mata Atlântica é uma expansão de 1580 

onde pode ter algumas espécies Mata Atlântica. Mas voltando ao que refere a 1581 

Lei, se não mudou, faz referência especificamente ao mapa da Mata Atlântica 1582 

definido pelo IBGE, mapeado pelo IBGE esse bioma de Mata, ele avança um 1583 

pouco mais. Por exemplo o Bioma de Mata Atlântica adentra um pouco a própria 1584 

mata no contexto geral, a própria mata do Pantanal, a própria mata na região 1585 

Amazônica. Por exemplo, esse mapa e fala bioma da Mata Atlântica aquela região 1586 

do Bonito está inclusa no mapa do bioma da Mata Atlântica. Aquilo ali é uma 1587 

série de biomas que se intercalam de dentro, a espécie Mata Atlântica, mas não 1588 

é não é o mapa específico da Mata Atlântica, como definido na pelo IBGE e que 1589 

redundou na legislação da Mata Atlântica no Brasil, como um todo. Eu posso 1590 

estar enganado em função de algumas avaliações, mas até onde eu tenho 1591 

conhecimento, existem dois mapas, até há pouco tempo atrás eu suscitei e 1592 

levantei essa dúvida. O bioma de Mata Atlântica avança com uma série de 1593 

intervenções, inclusive ao que chamava inicialmente na zona de conflito ou era 1594 

onde algumas espécies desenvolveram mais do que as outras, adumbrando essas 1595 

características o que que seria uma coisa outra. Posteriormente isso mudou para 1596 

tensão ecológicas dentro do próprio bioma. Bioma é um contexto amplo e Mata 1597 

Atlântica é um contexto restrito dentro do que define a Lei, dentro do que o 1598 

próprio IBGE mapeou. Quando o senhor comenta de situações específicas da 1599 

região Norte de Minas, existem sim uma série de nuances específicas que 1600 

caracterizam bioma Mata Atlântica e não é Mata Atlântica com aquele 1601 

englobamento geral da Mata Atlântica que o próprio IBGE definiu.  Eu só queria 1602 

trazer isso aqui, eu posso estar enganado, eu acho que essa Lei 11.428 1603 

permanece a mesma e a Lei 11.428 que fala Mata Atlântica de acordo com o 1604 

mapa definido, é a referência do mapa do IBGE”. Presidente Yuri Rafael de 1605 

Oliveira Trovão: “João é isso mesmo, eu concordo com o senhor.  A Lei 11.428 é 1606 

de 2006, o Decreto que regulamenta é o Decreto nº 6660 é de 2008. Eles fazem 1607 

referência ao mapa de biomas, o mapa de Mata Atlântica. Então você tem duas 1608 

situações. Quando consultamos o mapa, ele traz aquela linha tracejada, mas se 1609 

você pegar o próprio mapa, ele tem como se fosse fora da linha que define bem 1610 

os biomas, você tem encraves, que pela escala você não conseguiria definir onde 1611 

que está a as florestas que, embora não sejam Mata Atlântica, e é aí que está a 1612 

grande questão, não é que a floresta é Mata Atlântica, mas são florestas que 1613 

levam a proteção da Lei 11.428/2006 e Decreto nº 6660/08. Se o senhor pegar o 1614 

mapa, poderá verificar que ele traz o rodapé. Então, quando eu falo, ‘pega o 1615 
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rodapé’ é porque nele há as definições Florestais que não estão no Bioma, mas 1616 

que levam à proteção da Lei. É exemplo: Floresta estacional semidecidual que é 1617 

a Mata Seca. Ela não é característica do bioma Mata Atlântica, ela está em outro 1618 

bioma, ela deve estar no Bioma Cerrado, porque ela é caducifoliada, as folhas 1619 

caem, então geralmente ela está numa área onde tem uma época de chuva e 1620 

uma época de seca. Então ela está geralmente fora do bioma”. Conselheiro João 1621 

Carlos de Melo (Ibram): “Presidente, desculpe interromper. Mas, esta é a 1622 

questão do foco. O que define Mata Atlântica específica, dentro na sequência de 1623 

preservação. É onde existe não o bioma, é onde existe a Mata Atlântica como 1624 

todo. Onde existem as Araucárias no Sul, aquelas matas também são 1625 

consideradas Mata Atlântica. Agora, Bioma de Mata Atlântica envolve trecho de 1626 

outras áreas, inclusive de todos esses enclaves que ocorre dentro. Por isso 1627 

definiu-se como enclaves e criou-se essa figura ‘bioma’. Eu acho que esse assunto 1628 

merece a discussão bastante definida, com atenção e bem avaliada”. Presidente 1629 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “João eu vou trazer eu vou trazer esse ponto de 1630 

pauta em uma apresentação, vamos trabalhar junto com o pessoal da Semad e 1631 

do Ibama, pois a gente tem a mesma visão. Ainda com o conselho. E não havendo 1632 

nós passamos para os inscritos. Dr. Rafael Normandia Cruz (inscrito):  “Obrigado 1633 

Presidente Yuri, cumprimento o senhor, cumprimento senhores conselheiros e 1634 

as senhoras conselheiras, boa noite a todos.  Inicialmente aqui falando essa 1635 

questão ponderada pela conselheira Lígia, quando a questão da Mata de galeria, 1636 

o que nós falamos no nosso recurso aqui as espécies que o IEF trouxe como sendo 1637 

pertencentes ao bioma Mata Atlântica, essas espécies também ocorrem em 1638 

matas de galeria, dentro do bioma Cerrado, citamos legislação para isso. Então, 1639 

somente nessa questão eu gostaria de fazer esse pequeno esclarecimento à 1640 

conselheira Lígia. Mas, senhores e senhoras, o motivo da minha participação no 1641 

julgamento de hoje, como advogado empreendedor, é tão somente para 1642 

levantar uma questão de ordem e eu, articuladamente entendo que possa ser 1643 

útil para o desate dessa questão que nós estamos tratando e a meu ver é uma 1644 

situação que se for desta forma em caminhada, vai agradar gregos e troianos. 1645 

Nós tivemos julgamento aqui pela CNR, no dia quinze de dezembro do ano 1646 

passado e a decisão por 10 votos a 8 foi um de acatar o pedido de intervenção 1647 

ambiental formulado pelo empreendedor, ou seja, autorizado o empreendedor 1648 

realizar a intervenção ambiental pretendida.  No entanto no mês de março deste 1649 

ano, nós fomos surpreendidos por uma decisão administrativa anulando essa 1650 

decisão tomada no dia 15 de dezembro por essa egreja Câmera Normativa 1651 
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Recursal, com base em um alegado exercício de controle de legalidade que foi 1652 

muito bem ponderado pelo Conselheiro Adriano Manetta. Mas sem entrar no 1653 

mérito dessa decisão administrativa e do controle desse controle de legalidade, 1654 

o que eu gostaria de ponderar com todos vocês, é que o ponto controvertido de 1655 

todo esse processo é se a área pretendida de intervenção ambiental insere-se 1656 

em algum polígono ou fragmento no mapa de aplicação da Lei 11.428, que dispõe 1657 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa, do bioma Mata Atlântica. 1658 

Assim conselheiros nós procedemos ao ajuizamento de uma ação de produção 1659 

de provas no dia 6 de junho, antes mesmo de haver a destinação desse 1660 

julgamento de hoje, nós não tínhamos conhecimento dela. E o objetivo dessa 1661 

produção de provas é que o juízo da Comarca de Presidente Olegário, que a 1662 

comarca onde está localizado a propriedade rural, nomeie um perito do juízo 1663 

imparcial, isento, de preferência com formação em Engenharia Florestal, para 1664 

que esse profissional verifique essa questão in loco e nos dê a solução. Nós vamos 1665 

deixar em stand-by o laudo do Empreendedor vamos deixar em stand-by o laudo 1666 

do IEF e vamos ver o que um perito judicialmente nomeado entende do caso. 1667 

Inclusive a procuradoria do IEF já recebeu a intimação desse processo no dia 14 1668 

de julho, terça-feira da semana passada, e essa sugestão de encaminhamento 1669 

que eu estou fazendo para todos os nobres conselheiros e conselheiras possui 1670 

previsão legal. Por que? Havendo um processo judicial em curso, como existe 1671 

esse da produção de provas que eu menciono, o prudente é que suspenda o 1672 

andamento do processo administrativo e ao que eu venho requerer, dizendo 1673 

aqui que essa suspensão pretendida e solicitado aos conselheiros da Câmara 1674 

Normativa não traz prejuízo nem para o empreendedor, nem do Estado. Eu só 1675 

estou sugerindo o seguinte: vamos aguardar que um perito nomeado pelo Poder 1676 

Judiciário venha esclarecer essa divergência mediante apresentação de um laudo 1677 

pericial oficial. E esclarecendo aqui também o questionamento feito por pelo 1678 

Conselheiro Manetta, nós obtivemos no dia 24 de março uma liminar 1679 

determinando a Expedição do DAIA, numa ação de obrigação de fazer também, 1680 

que nós ajuizamos. No dia 24 de março eu fiz um encaminhamento dessa liminar 1681 

a diversos gabinetes da Semad. No dia 26 de março, dois dias foi publicado foi 1682 

publicado no sábado essa decisão administrativa que anulou a decisão tomada 1683 

em julgamento do dia15 de dezembro pelos nobres conselheiros e conselheiras 1684 

da CNR. Então, o que eu venho requerer aqui aos conselheiros e conselheiras é 1685 

essa situação de suspensão para que essa prova seja produzida. Mas a sexta no 1686 

julgamento do processo no dia de hoje, e eu entendo que seria de uma enorme 1687 
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ilegalidade, eu venho requerer que seja mantida a decisão proferida no 1688 

julgamento do dia 15 de dezembro pois não há que se falar em um controle de 1689 

legalidade, tendo em vista que conforme muito bem pontuado, inclusive pelo 1690 

representante do Ministério Público em fala anterior, em manifestação anterior 1691 

o Dr. Filipe Faria, não cabe controle de legalidade acerca do mérito de processo 1692 

já julgado pela CNR, que possui soberania na no julgamento de recurso 1693 

administrativo em segunda instância. É o que eu venho requerer a vossas 1694 

senhorias. Muito obrigado”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Dr. 1695 

Rafael, a abaixa em diligência e a retirada do ponto de pauta é prerrogativa do 1696 

presidente e não conselho.  Eu fiquei com uma dúvida sobre uma menção 1697 

realizada pelo senhor, sobre uma expedição judicial. O Senhor poderia 1698 

esclarecer”? Dr. Rafael Normandia Cruz (inscrito):  “Talvez seja o seguinte, eu 1699 

esclareci que nós entramos com essa ação de produção de prova no dia 6 de 1700 

junho, e que no dia 14 de junho, que foi semana passada, já houve a intimação 1701 

do IEF acerca desse nosso processo”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 1702 

“Mas o Senhor falou que anulou a preliminar? Eu não entendi essa parte”. Dr. 1703 

Rafael Normandia Cruz (inscrito):  “Nós havíamos obtido anteriormente, antes 1704 

da decisão que anulou o julgamento do dia 15 de dezembro”. Presidente Yuri 1705 

Rafael de Oliveira Trovão: “Qual decisão que anulou”? Dr. Rafael Normandia Cruz 1706 

(inscrito):  “A decisão aqui proferida pela CNR, mandando submeter a novo 1707 

julgamento”. Desculpe-me Presidente. A decisão é o seguinte: anular a decisão 1708 

proferida em 15 de dezembro. E aí vem: Diante da determinação da decisão 1709 

determino que submetam o recurso a nova deliberação”. Presidente Yuri Rafael 1710 

de Oliveira Trovão: “Só questionar o Senhor sobre o seguinte: o senhor teve essa 1711 

determinação do DAIA, posterior”? Dr. Rafael Normandia Cruz (inscrito): “Não, 1712 

foi antes de ter havido essa decisão anulatória, que foi publicada no dia 26 de 1713 

março, no dia 24 nós obtivemos uma decisão judicial determinada a expedição 1714 

do DAIA. E no dia 26 veio anulando todo o processo oriundo da reunião 15 de 1715 

dezembro”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Entendi a sequência dos 1716 

fatos”. Dr. Rafael Normandia Cruz (inscrito): “E depois disso, nós entendemos se 1717 

a divergência ou ponto controvertido é esse que mencionei, vamos colocar um 1718 

isento, já que tem a divergência de qual o laudo está correto, o do IEF ou o do 1719 

empreendedor”.  Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “De qualquer forma 1720 

não haverá prejuízo porque administrativamente o Senhor está com o AIA 1721 

anulado”. Dr. Rafael Normandia Cruz (inscrito): “Não está”. Presidente Yuri 1722 

Rafael de Oliveira Trovão: “O conselho teve uma decisão e vocês obtiveram uma 1723 



 

 
 
167ª RO CNR - 23/06/2022 
Núcleo dos Órgãos Colegiados/Semad  
 

49 
 

liminar determinando que o órgão expedisse o DAIA, porque provavelmente a 1724 

equipe já estava manejando o documento que iria subsidiar o pedido de 1725 

reconsideração, e não havia expedido e vocês entraram solicitando que fosse 1726 

expedido.  Logo depois veio a decisão do órgão ambiental anulando aquela 1727 

decisão e por conseguinte, sem decisão não há um DAIA válido”.  Dr. Rafael 1728 

Normandia Cruz (inscrito): “Não teve expedição e o juiz suspendeu em razão da 1729 

decisão posterior do órgão ambiental, o juiz suspendeu a decisão que 1730 

determinava a expedição do DAIA”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 1731 

“Ou seja, vocês não podem fazer supressão”. Dr. Rafael Normandia Cruz 1732 

(inscrito): “Não. Estamos discutindo tudo ainda”. Presidente Yuri Rafael de 1733 

Oliveira Trovão: “É nesse ponto que eu queria chegar. No caso seria retirar o 1734 

processo de pauta. Se eu retirar o processo de pauta, não haverá não haverá 1735 

prejuízo no aspecto ambiental, porque a supressão não pode ser realizada. Então 1736 

a supressão só poderá ocorrer com a validação da determinação judicial ou com 1737 

a convalidação, no caso, do recurso aqui. Perfeito, então eu vou retirar o 1738 

processo de pauta e não vou escutar a equipe do URFBio.  Eu vou retirar o 1739 

processo de pauta considerando que não haverá prejuízo por em relação 1740 

ambiental, porque só haverá supressão com a manifestação do Conselho, em 1741 

relação à reconsideração ou com a produção judicial. Então eu retiro o processo 1742 

de pauta e solicito a empresa que e assim que houver laudo judicial, que ela 1743 

apresente também ao URFBio do Alto Paranaíba e assim possibilite a retomada 1744 

do julgamento desse processo. Ok”? Dr. Rafael Normandia Cruz (inscrito): 1745 

“Presidente, essa decisão consta expressamente na ata”? ”. Presidente Yuri 1746 

Rafael de Oliveira Trovão: “Sim. Eu só vou questionar ao UFRBio se há alguma 1747 

manifestação.  Frederico (URFBio): É o seguinte, só para esclarecer, quando saiu 1748 

a decisão, eles entraram com um mandado de segurança e o Juiz pediu um 1749 

mandado de segurança, 15 dias para a instituição dar a decisão. Não falou em 1750 

deferimento ou indeferimento. Enquanto isso nós perdemos o prazo e não soltou 1751 

o controle de legalidade. Então o Juiz emitiu outro mandado de segurança 1752 

pedindo para emitir a DAE, enquanto isso o Estado emitiu a nota técnica e o 1753 

controle de legalidade e o Juiz anulou o pedido de emissão da DAE.  Então, 1754 

judicialmente, até hoje, para nós não chegou mais nada além disso”. Presidente 1755 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Eu entendi. É isso mesmo. O empreendedor 1756 

entrou com mandado de segurança porque a Expedição do DAIA estava 1757 

demorando e num intermeio, antes de terminar a expedição do DAIA, vocês 1758 

fizeram a nota que subsidiou a Secretaria Executiva a anular a Decisão. E 1759 



 

 
 
167ª RO CNR - 23/06/2022 
Núcleo dos Órgãos Colegiados/Semad  
 

50 
 

anulando a Decisão, o Juiz também profere outra decisão. Ou seja: ‘apresente-se 1760 

o laudo para definirmos isso’. Eu não quero levar o conselho a fazer uma decisão, 1761 

já que a discussão, como bem colocado pelo Procurador e como bem colocado 1762 

no recurso, trata-se de: é uma disjunção ou enclave de Mata Atlântica ou não é? 1763 

E com o laudo nós vamos subsidiar inclusive o conselho porque senão nós 1764 

teremos a mesma discussão entre manifestação do Empreendedor e 1765 

manifestação do órgão ambiental. E com uma manifestação judicial, uma 1766 

sentença do juiz, nós teremos material para subsidiar a decisão do Conselho 1767 

decidir. Então é a seguinte determinação senhor Rafael e que seja transcrito na 1768 

íntegra as minhas manifestações ao item 7.1. O empreendedor deverá, 1769 

lembrando que a determinação aqui feita pelo Presidente ou a determinação que 1770 

leva também no Decreto nº 47.383 como a manifestação na determinação do 1771 

órgão ambiental, deverá apresentar a URFBio do Alto Paranaíba a manifestação, 1772 

o laudo, que fora apresentado no processo de judicial e após essa apresentação, 1773 

a URFBio terá os trâmites para apresentar no órgão ambiental e nós traremos o 1774 

processo a julgamento novamente. Assim eu retiro o processo de pauta.  Pois 1775 

não Manetta” Adriano Nascimento Manetta (CMI): “Sr. Presidente, eu penso que 1776 

seja a melhor decisão, só solicito que conste não apenas e somente os seus 1777 

posicionamentos, mas toda a discussão do ponto de pauta como subsídio dessa 1778 

decisão integralmente na Ata. Obrigado”. Eu queria cumprimentar o Senhor mais 1779 

uma vez por essa atitude, acho que realmente é uma discussão série sobre tudo 1780 

isso, sobre ‘bioma’ e sobre ‘mata’. Só esse ponto que eu gostaria de levantar. 1781 

Existem dois bioma e mata, com dois mapas distintos, com perímetros distintos. 1782 

Depois a gente discute isso com calma. Eu tenho os mapas e se o Senhor quiser 1783 

depois eu posso te mostrar. Não sei se estão válidos, pois eu estou fora do 1784 

segmento há algum tempo, mas eu gostaria de cumprimenta-lo pela posição e 1785 

pela postura que foi assumida, eu acho que realmente a situação é essa. É 1786 

confuso, há uma série de vertentes sobre ‘o que é um e o que é outro’. Há uma 1787 

série de proteções existentes sobre algumas entidades e eu acho que a entidade 1788 

deve fazer uma avaliação um pouco mais profunda sobre isso. Notadamente 1789 

sobre essa questão, quando você define bioma de Mata Atlântica chega até 1790 

próximo ao Paraguai, próximo Uruguai e sobe até a Mata Amazônica, até a área 1791 

do Bonito, se olhar no mapa do bioma, a área do Bonito está lá dentro. Só 1792 

gostaria de deixar isso bem claro para as discussões posteriores.  Obrigado e 1793 

parabéns mais uma vez pela atuação”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: 1794 

“Agradeço, João. Eu vou fazer o seguinte caminhamento. Eu vou pedir a Vânia 1795 
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que quando tiver uma pauta mais tranquila, que nós façamos o convite ao IEF ou 1796 

até mesmo a alguma Superintendência junto ao Ibama, para que seja realizada 1797 

uma apresentação em relação a Lei nº 11.428 e o Mapa de Proteção do Bioma 1798 

Mata Atlântica e da Mata Atlântica.  Sobre os dois.  Sobre a Lei nº 11.428, nós 1799 

temos bastante gente que sabe bem sobre o assunto. O Anderson e outras 1800 

pessoas podem contribuir com esse ponto”. Vânia Sarmento (Secretaria 1801 

Executiva): “ Pois não Senhor Presidente, nós faremos isso.” Presidente Yuri 1802 

Rafael de Oliveira Trovão: “Dando sequência à pauta, vamos para o próximo 1803 

item”. Processo Administrativo para exame de Recurso de Compensação 1804 

Ambiental, conforme POA 2022: 8.1 Cemig Geração e Transmissão S.A./Sistema 1805 

de Transmissão Regional Centro - Linhas de Transmissão de Energia Elétrica: 1806 

Subestação de Energia Elétrica - Vários municípios, conforme lista que consta 1807 

no RCA, págs. 47 a 50 - PA/Nº 10332/2006/001/2007 - SEI/Nº 1808 

2100.01.0045187/2021-29 - Classe 5. Apresentação: GCARF/IEF. Aprovado. 1809 

Votação: Favoráveis: Seapa; Segov; Seinfra; PMMG; MPMG; Almg; MMA; AMM, 1810 

Fiemg Ibram, CMI, Cons. da Micro e Peq. Empresa, Amda; Mover; Ufla, Assemg. 1811 

Contrários: (justificativa: por se tratar de empreendimento do município da 1812 

Prefeitura). (Justificativa: Por entender todos prescritos. Os autos de infração do 1813 

item 6.3 tem 12 anos de idade, do 6.4 tem 7 anos e do 6.5 tem 5 anos de idade).: 1814 

(Justificativa “Devido a esse prazo de prescrição). Abstenções: Crea-MG 1815 

(justificativa: Conforme explicado no início da reunião), Faemg (Justificativa: não 1816 

consegui entender se juridicamente tem alguma saída para essa proprietária 1817 

rural para que ela possa criar a RPPN, tendo um processo de desapropriação que 1818 

me pareceu não concluído, por esse motivo vou me abster). Suspeição: Sede. 1819 

Ausente: Uemg. Item 9. Processo Administrativo para exame de Recurso 1820 

referente a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, nos 1821 

termos do art. 13, inc. IX do Decreto Estadual nº 46.953/2016:  9.1 RPPN 1822 

JAS/João Antunes Siqueira - Proprietário: Raquel de Fátima Siqueira Lopes e 1823 

outros - Área Proposta: 3,247 ha - Piranguçu/MG - SEI/Nº 1824 

2100.01.0078163/2021-40. Apresentação: GCMUC/IEF. Indeferido. Votação: 1825 

Favoráveis: Seapa; Segov; Seinfra; PMMG; Almg; Fiemg Ibram, CMI, Cons. da 1826 

Micro e Peq. Empresa, Amda; Assemg. Abstenções: Crea-MG (justificativa: 1827 

Conforme explicado no início da reunião), Faemg (Justificativa: por uma confusão 1828 

que eu fiz na hora do bloco). Ausentes: Sede, MPMG; AMM, MMA, Mover, Uemg 1829 

e Ufla. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Algum destaque por parte do 1830 

Conselho? Ariel, seria destaque ou vistas? “Ariel Chaves Santana Miranda 1831 
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(Seapa): “Somente destaque Sr. Presidente”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira 1832 

Trovão: “Nós temos o destaque da Ariel”. Conselheira Ariel Chaves Santana 1833 

Miranda (Seapa): “Eu tenho uma pergunta senhor Presente, segundo o parecer 1834 

que foi encaminhada para a CPB, os motivos para a não permissão da RPPM 1835 

seriam além do fato do imóvel estar com o ônus, a ação de desapropriação pelo 1836 

Município de Piranguçu, salvo engano, a área para a recuperação seria maior que 1837 

30%.  O estudo técnico apresentado pela solicitante, pela requerente, aponta 1838 

que seria menor que isso, 27,42% e o parecer final, o parecer sobre o recurso que 1839 

veio para nós, tem a informação de que é possível não se ater a esse percentual 1840 

mínimo, desde que a critério do órgão ambiental competente, observado 1841 

parecer técnico de vistoria. E esse parecer técnico não nos foi encaminhado. Nós 1842 

não tivemos acesso a ele. Então a minha dúvida é: o motivo pelo qual o parecer 1843 

opinou pela não possibilidade de instituição da RPPN foi esse percentual? Porque 1844 

se o critério do parecer que foi esse, então o parecer final, esse do recurso, está 1845 

além do parecer técnico da vistoria. Eu fiquei um pouco confusa, pelo fato da 1846 

documentação não estar completa, foi uma situação que me causou dúvida”. 1847 

Pedro Sousa Silva de Paula (IEF): “Boa tarde Presidente, boa tarde conselheiros! 1848 

é a primeira vez que eu apareço aqui na reunião e agradeço o espaço. Eu vou 1849 

fazer uma breve introdução senhor Presidente. É um tema polêmico para do IEF 1850 

indeferir a criação de uma RPPM. Entretanto, quando se fala na criação de uma 1851 

área protegida, de uma unidade de conservação, ela precisa ter relevância, que 1852 

é a proteção da biodiversidade que está no artigo 20 da Lei no 9.985, de 18 de 1853 

julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 1854 

da Natureza - SNUC, e um outro detalhe que consta no artigo 11 do Decreto 1855 

Federal nº 5.746, que fala que a área precisa estar no máximo até 30% de área 1856 

destinada à recuperação. No caso dessa RPPN é notório o predomínio da área de 1857 

pastagem. Eu vou compartilhar a tela, para ilustrar bem o contexto com a foto 1858 

que mostra a área de pastagem degradada, que tem dois córregos e algumas 1859 

áreas úmidas adjacentes. Então, respondendo à sua pergunta Ariel, o 1860 

indeferimento do parecer ele é em razão da área não atingir esse percentual 1861 

mínimo de 30%.  No recurso é alegado que as áreas úmidas estão com vegetação 1862 

típica de área úmida, nativa. O que não é verdade. Ela está com área úmida de 1863 

pastagem e na vistoria foi feito um levantamento detalhado daquelas áreas de 1864 

Brejo a onde ocorria a área Nativa. Entretanto, a nossa vistoria ela não é um 1865 

levantamento topográfico, mas é notório que a área não tem relevância para 1866 

RPPN. Então, acontece que a criação de uma RPPN ela não é só um anseio do 1867 
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proprietário em proteger.  Ela implica em isenção de ITR, ela pode captar 1868 

recursos para poder ser aplicado na área, certo? Ela limita um pouco a mineração 1869 

e aí eu vou entrar um pouco na polêmica ‘áreas protegidas’ e o avanço do ser 1870 

humano nessa constante demanda por recurso. É importante ressaltar que se já 1871 

tem uma concessão de lavra, é impedido de cria a RPPN. Então a sociedade 1872 

humana é complexa, quando falamos em criar áreas protegidas, mas o a natureza 1873 

na prática tem a sua relevância. E do mesmo jeito que nós precisamos conservar 1874 

áreas estratégicas, que é o objetivo que nos traz aqui, o órgão ambiental é as 1875 

pessoas os técnicos, eu sou técnico e analista do IEF, a minha formação 1876 

Engenharia Florestal, e a área precisa ter relevância. Então eu quero deixar claro 1877 

que foi indeferido devido aos 30%, porque é um amparo legal que tinha para 1878 

indeferir. Quanto à desapropriação da área, eu só citei porque no modelo do 1879 

laudo para a criação de RPPN, está disponível no site do IEF, no anexo II, o item 1880 

3.7 traz o questionamento se a área tem algum conflito de interesse com o 1881 

município. Então por isso é citado essa área desapropriação. Eu gostaria de deixar 1882 

claro que a área não tem relevância, com base em uma análise técnica. Inclusive, 1883 

eu gostaria de deixar um desabafo aqui, registrar que a legislação e as normas, 1884 

todo esse conjunto existe para subsidiar o equilíbrio entre a sociedade natureza.  1885 

Porque é difícil você interpretar tantas leis tantas normas e no recurso é colocado 1886 

vários termos de formas isoladas. Essa vistoria foi feita no início do ano, não tinha 1887 

nenhuma muda plantada. Então o IEF, Instituto Estadual de Floresta, não está me 1888 

pedindo a proteção de uma área por não aceitar a criação de RPPN. É 1889 

simplesmente porque não tem relevância. Paralelamente, o IEF também tem 1890 

problema de fomento, de recuperação de área degradada, temos viveiros 1891 

florestais, ou seja, temos outras alternativas para quem quer de fato recuperar 1892 

uma área. Então, eu acho que o meio ambiente tem que ser levado a sério, tanto 1893 

para proteger áreas estratégicas como para ter embasamento de criar ou não 1894 

restrição para algumas áreas. Então, nesse caso tinha a desapropriação do 1895 

município, hoje eu estou aqui defendendo o IEF e agradeço a colaboração do da 1896 

parte jurídica dos outros setores que acataram o meu parecer, mas nós temos 1897 

também a natureza na prática, na íntegra, que precisa ser levado em 1898 

consideração, os novos técnicos, a vistoria, a mata, o que tem ali, o que tem de 1899 

água, quem precisa... Porque, de outra forma, a gente fica no jogo de norma, de 1900 

alteração, muda aqui, muda dali e a gente não consegue. Então, respondendo 1901 

sua pergunta, o indeferimento foi por não ter 30% de área, e é isso que a Lei 1902 

estabelece como definição e é o que nos dá a margem para deferir ou indeferir. 1903 
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E aí tem a questão do critério técnico que é um respaldo a mais que nós técnicos 1904 

temos para poder fazer. Essa e a resposta e eu fico à disposição”. Presidente Yuri 1905 

Rafael de Oliveira Trovão: Pedro, eu verifiquei o recurso, mas não localizei, a 1906 

RPPN estava sendo criada em compensação de algum fato”? Pedro Sousa Silva 1907 

de Paula (IEF): “Não Presidente. Ela estava sendo proposta por uma iniciativa da 1908 

proprietária, numa área de 3.2 hectares. E nós temos no item 3.7 do Laudo, 1909 

pergunta se a área tem conflito com o município, de procriação alguma outra 1910 

coisa. E nesse caso específico tem! O município estava com o processo de 1911 

desapropriação na área e paralelamente entrou a o pedido de RPPN. Se a área 1912 

tivesse relevância eu atenderia a legislação, o que eu vistoriei e eu acataria 1913 

criação da RPPN. Não entraria no mérito, porque eu não teria embasamento 1914 

legal. E aí a área não teve, foi indeferida, não ter esse parâmetro ambiental, não 1915 

tem proteção de biodiversidade, que é o que prevê o Sistema Nacional de 1916 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e também excede os 30%.  E nesse 1917 

meio tempo de recurso de alteração o Decreto saiu ajuizado, foi acatado e saiu a 1918 

desapropriação. Só comparando Presidente, se eu meu parecer fosse favorável à 1919 

RPPN, hoje nós estaremos aqui em conflito com o município e eu teria que dar 1920 

explicação ‘do porquê’ que eu criei uma RPPN naquela área. Eu vou compartilhar 1921 

a foto da área.  Essa imagem que vocês vêm na foto, é a área que eles queriam 1922 

criar a RPPN. Houve um desgaste grande de recurso, de lei, de papel, e eis a 1923 

questão que eu me referi no desabafo. Às vezes é necessário olhar um pouco 1924 

para a natureza em si. Saber como se cria uma RPPN. Se o meu laudo fosse 1925 

favorável como eu justificaria ao município de Piranguçu a relevância dessa área 1926 

para proteção da biodiversidade”. Ana Paula Bicalho de Mello (Faemg): “Pedro, 1927 

eu tenho uma dúvida. Essa questão dos 30% é só para o caso de RPPN ou ela vale 1928 

também para quando vão ser criadas outras unidades, Parque, etc.”. Pedro Sousa 1929 

Silva de Paula (IEF): “Somente para RPPN. Esse é o artigo 11, do Decreto nº 5.746 1930 

de 2006. Ele regulamenta SNUC na questão de RPPM. E cada categoria tem as 1931 

suas normas e diretrizes”. Ana Paula Bicalho de Mello (Faemg): “Talvez o que 1932 

passa ter confundido também, é o fato da RPPN estar como categoria de ‘uso 1933 

sustentável’ e acho que a não classificação pelo laudo da proprietária, de áreas 1934 

com pastagens etc., como áreas degradadas.  É talvez tenha tido entendimento 1935 

diferente”.  Pedro Sousa Silva de Paula (IEF): “E essa foto que eu mostrei é o 1936 

predomínio da área. Essa é a paisagem da área, uma borda de mata no canto e 1937 

alguns pontos ao lado de vegetação de área úmida, que eu levei em 1938 

consideração.  Então no curso foi alegado que eu tive dificuldade porque era um 1939 
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dia chuvoso, eu fiz a vistoria, pisei no brejo, com chuva. Então, eu não entendo 1940 

essa dificuldade. E quando se fala em áreas protegidas, nós estamos indo no 1941 

‘cerne da conservação’, que é o que? É onde o ser humano tem pode avançar e 1942 

onde algumas áreas tem que ser conservadas. E aí nós temos a legislação para 1943 

subsidiar o nosso trabalho, só que nós temos que ter um consenso a longo prazo. 1944 

E quando se cria uma RPPN tem um ônus para o IEF. Consta na legislação que o 1945 

IEF tem que apoiar no caso de incêndios florestais, se tiver um edital de recursos 1946 

para aplicação de recursos públicos a RPPN sai na frente. Então a RPPN tem que 1947 

ter a relevância ambiental. Eu sou favorável de ter áreas protegidas, mas tem que 1948 

ser as áreas certas, até para gente gastar energia nas áreas que realmente são 1949 

estratégicas para a conservação”. João Carlos de Melo (Ibram): “Senhor 1950 

Presidente, eu tenho uma indagação a ser feita ao Pedro.  É sobre a questão da 1951 

Lei do SNUC. Eu sempre me preocupei, mas as vezes eu não consigo acompanhar 1952 

as evoluções dessas novas normas, decreto ou deliberações que sujem. Você 1953 

comentou agora a pouco sobre uma complementação, dentro da Lei do SNUC, 1954 

que regulamenta a RPPN. Você poderia citar de novo por favor”? Pedro Sousa 1955 

Silva de Paula (IEF): “Pois não João Carlos. É o seguinte, o artigo 21 do SNUC, 1956 

2000, ele vai entrar na parte de RPPN, e vai falar que a área de conservação é 1957 

criada para proteger a biodiversidade. Então, estamos falando de áreas 1958 

relevantes para a biodiversidade.  Depois vamos remeter ao artigo 11, do Decreto 1959 

nº 5.746 de 2006, que regulamenta o SNUC na questão de RPPM e que diz que a 1960 

área precisa ser no máximo de 30%. Tem que ter uma parte degradado ou 1961 

alterada. Só que ele também deixa um espaço do laudo técnico. Ele não bate o 1962 

martelo só na área degradada”. João Carlos de Melo (Ibram): “Muito obrigado 1963 

Pedro e Presidente”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Eu agradeço e 1964 

pergunto se há mais alguma ponderação por parte do conselho”? Conselheira 1965 

Ariel Chaves Santana Miranda (Seapa): “Não é sobre o processo, eu só queria 1966 

aproveitar a oportunidade porque eu questionei o laudo técnico. Eu acho que se 1967 

ele estivesse no processo teria facilitado. Não haveria a necessidade de eu fazer 1968 

esta intervenção. Assim como aconteceu no outro processo que a gente discutiu, 1969 

a situação da prefeitura. Então queria só pedir, se fosse possível para vocês 1970 

reavaliarem a possibilidade de voltar a colocar os processos de forma integral na 1971 

pauta. Obrigada”. Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão: “Obrigada Ariel. A 1972 

Vânia (Secretaria Executiva) está lembrando aqui sobre a vigência da Lei de 1973 

Proteção de Dados e decorrente dela, nós temos que fazer o tratamento de todo 1974 

o processo. Então como é físico, a gente solicita que, quando houver necessidade 1975 
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de ver algum documento do processo, entre em contato conosco, e sendo 1976 

possível disponibilizamos o link para vocês”. Na sequência, procedeu-se a 1977 

votação do item 9.1.  10. Encerramento. Não havendo outros assuntos a serem 1978 

tratados, o Presidente Yuri Rafael de Oliveira Trovão agradeceu a presença de 1979 

todos e declarou encerrada a sessão às 18:56, da qual foi lavrada esta ata. 1980 
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