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períodos hidrológicos da região, mas já e um indicativo de que a área de
influência das PCHs Ferradura e Sete Cachoeiras pode não ser área de
potencial ocorrência dessa espécie.

Essa observaçáo se torna mais clara quando verificados os locais de
registro de Henochilus wheatlandii através dos dados de Vieira (2006);
Latini eÍ a/., (2008); MINAS PCH/LlMlAR (2010). Nesses locais é
possível observar que apesar da ampla distribuiçáo da espécie na bacia,
ocorrendo desde o trecho a jusante da UHE Salto Grande até as
proximidades do Município de Conceição do Mato de Dentro, é no trecho
superior da bacia onde está localizado o maior número de pontos de

ocorrência da espécie.

Vale ressaltar que esses pontos de ocorrência mais intensa estão a mais
de 25 km (vinte e cinco) da área selecionada para implantação da PCH

Ferradura. Essa observação corrobora com os resultados encontrados
por Latini ef a/., (2008), em um estudo onde os autores mapearam a

distribuição geográfica de Henochilus wheatlandii e apresentaram um

modelo de distribuição potencial que leva em consideração as

características de habitat da espécie. Esse estudo apontou que a
espécie H. wheatlandii apresenta uma área de distribuição muito mais

ampla que a apresentada por Vieira (2006).

O Parecer no 0652399/2018 aponta, na página 5, a importância da

existência do barramento da UHE Salto Grande, construído na década
de 1960 no baixo curso do Rio Santo Antônio para a proteção da
icitiofauna nativa, uma vez que "acabou por impedir o acesso de

espécies exóticas aos Írechos superiores do rio" protegendo a ictiofauna
nativa e resultando em condição única deste rio para o contexto da bacia
do Rio Doce.

O Parecer indica ainda que, associado à presença da UHE Porto Estrela
e a ausência de novos barramentos no rio Santo Antônio, favoreceu-se
a preservação neste rio de cerca de 90% (noventa por cento) de todas
as espécies encontradas na bacia do rio Doce, o que se tornaria fato
extremamente relevante no contexto dos impactos que a bacia vem

soÍrendo, em especial o rompimento, em 2015, da barragem do Fundão
em Mariana, que comprometeu significativamente a biodiversidade local.

No contexto da elevada importância para a biodiversidade ictiofaunística
e do rompimento da barragem de Fundão, o Parecer indica o potencial

de recolonizaçáo de áreas degradadas que pode ser representado pelo

rio Santo Antônio. Ainda na página 5, o Parecer afirma que a "análise de

novos paiicionamentos na sub-bacia do rio Santo Antônio deve ser feita
à luz desta realidade e de seus possíveis impactos negativos que podem @
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ameaçar não apenas as condrções de manutenção ecossistêmica da
sub-bacia, mas sim de toda a bacia do Rio Doce - da qual o rio Santo
Antônio é tributário".

Analisando os fatos e os dados apresentados pelo próprio Parecer tal
conclusão deve ser avaliada com cautela, uma vez que ainda que 90%
(noventa por cento) da diversidade de ictiofauna de toda a bacia do Rio
Doce esteja presênte na sub-bacia do rio Santo Antônio, o barramento
da UHE Salto Grande e da UHE Porto Estrela também atuam como fator
impeditivo de migrações para jusante, sendo mais provável que tal fato
ocorra somente quando a estação de cheia for suficiente para contribuir
paÍa a transposição das espécies de ictiofauna para jusante. Dessa
forma, medidas ativas para propiciar a recolonizaçâo do trecho da bacia
do rio Doce impactado pelo rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana, devem ser estudadas.

Ainda no que diz respeito ao contexto da UHE Salto Grande e seus
impactos para a bacia, no relatório de monitoramento de ictiofauna deste
empreendimento de 2012 (Agua e Terra/CEMlG, 201211), a equipe
responsável pelo monitoramento coletou indivíduos de Andirá no

reservatório da UHE, à montante e à jusante deste. No ponto a jusante,
foi coletado um indivíduo no trecho de vazão reduzida, em fevereiro de
2012.

Ainda que seja um registro único, este indivíduo foi coletado 7 (sete)
anos após as últimas coletadas de Vieira (2006) e 50 (cinquenta) anos
após a instalação da UHE demonstrando que, de alguma maneira, a
espécie está ocorrendo naquele local. A ocorrência de andirás abaixo da
UHE Salto Grande já havia sido relatada por Vieira (2006), mas foi
considerada acidental e relacionada ao período de cheia, quando,
teoricamente, alguns exemplares conseguem atravessar o barramento.

Entretanto, o estudo técnico realizado pela GLOBALBANK/RIO DAS
VELHAS CONSULTORIA,, para atualização da distribuição da
ocorrência do Andirá, emitido em 2008, após 4 (quatro) anos de coletas,
indicaram uma forte possibilidade de esta região possuir populaçôes
estabelecidas de andirá, uma vez que foram coletados vários indivíduos
(8 exemplares - o que representa uma abundância considerável para
uma espécie rara e ameaçada de extinçáo) e no período de seca, após
um longo período de estiagem com pequena vazão.

11 AGUA & TERRA - CEMIG - MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA. UHE SALTO GRANDE.
RELATÓRIO FINAL 2O.I 1/2012
1, GLOBALBANI«R|O DAS VELHAS CONSULTORIA. (Letini, 4., Resende D., Latini, R) 2008.
Distribuição do Andirá (Hen@hilus Wheatlandii GaÍman, 1890) na Bacia Do Rio Santo Antônio,
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Este estudo ampliou significativamente a ocorrência do Andirá, tendo
registrado, por meio de coletas, a existência desta espécie em í 9
(dezenove) pontos diferentes na bacia do Rio Doce, além de citar um
registro obtido pelo monitoramento da ictiofauna em Porto Estrela no

corpo do reservatório deste empreendimento (Relatório de
Monitoramenlo da lctiofauna na UHE de Porto Estrela) e dados obtidos
na literatura, os quais demostraram que a distribuiçâo do andirá H.

wheatlandii abrange os rios Preto do ltambé, do Peixe, Guanhães,
Tanque e todo o trecho do médio rio Santo Antônio, além de parte de
seu trecho alto e de seu trecho baixo.

Ainda de acordo com este mesmo estudo, além desta área de ocorrência,
pescadores da região afirmaram que a espécie também pode ser
facilmente encontrada no rio Corrente Grande, informação que ampliaria
consideravelmente a área de ocorrência da espécie, inclusive saindo da

bacia do rio Santo Antônio.

esta argumentação reforça que almporta ainda destacar que

viabilidade ambiental dos emoreendimentos só ooderia ser
efetivamente avaliada no contexto do Estudo de lmoacto Ambiental ü
em atualizacão

99 O que se pretende, de fato, é que seja possível continuar a avaliação
dos impactos ambientais dos empreendimentos em tela, como base em

um diagnóstico ambiental atualizado, em um prognóstico ambiental
condizente com o impacto do empreendimento via a vis com diagnóstico
ambiental associado à tendência de evolução da paisagem da bacia, e

na identificação de medidas de mitigação, compensação ou

monitoramento dos impactos negativos náo mitigáveis. Somente após
este exercício, básico e inerente ao processo de licenciamento
ambiental, será possível verificar a viabilidade ambiental das PCH.

í00. Assim. não restam dúvidas de que. no mérito não caberia o
indeferimento do oedido de concessão de LP relativamente ao
emoreendimento em questão com base nos estudos aoresentados
ouando da formalizacão do orocesso de licenciamsnto.

'101 . No caso da PCH Sete Cachoeiras é preciso levar em consideração ainda
que o projeto apresentado no EIA de 2008, passou Oor g]!-e1ryQe_s

siqnificativas, resultando em novo arranjo, sem a necessidade de um
,v----.-.-

trecho de vazâo reduzida, fator este êxtremamente positivo, tanto para

a qualidade da água, que continua mantendo um volume considerável
para diluição de poluentes, quanto para a ictiofauna local, mantendo a
conservação de micro hábitats e o fluxo inalterado no trecho do rio à
jusante do barramento. @
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102. Deste modo, considerando que as conclusões do Parecer que subsidiou
a decisão ora combatida partiram de premissas não mais válidas - uma
vez tratarem-se de estudos realizados há 10 (dez) anos atrás -, impõe-
se reconhecer a necessidade de reforma.

103. Nesse sentido, e à vista de tudo o que foi acima exposto, requer a empresa,
na forma do art. 41 e parágrafo único do Decreto no 47.38312018, que o
presente PEDIDO DE RECONSIDERAçÃO seja recebido porV. Exa., para
que reconsidere sua decisão ou, noutro caso, seja ele encaminhado na
forma de RECURSO à autoridade superior, representada pela Unidade
Regional Colegiada Leste Mineiro, para que seja para que seja:

a) acolhida a preliminar de nulidade da decisão, ante a incompetência
do Superintendente da SUPRI para decidir acerca do processo de
licenciamento em questâo;

b) caso assim não se entenda, seja acolhida a preliminar de nulidade da
decisão que não analisou o pedido de arquivamento do processo;

c) na eventualidade de não reconhecimento das preliminares, seja
reformada a decisão de indeferimento do processo de LP, para que
seja dada ao Recorrente a faculdade de atualizar seus estudos
ambientais, ampliando os dados referentes à ictiofauna da bacia do
rio Santo Antônio;

d) nesta mesma linha, seja determinada, após a retomada do processo
de licenciamento, a realização de workshop, sob a forma de painel de
especialistas, para a discussão acerca da temática ictiofaunística do
rio Santo Antônio e suas interfaces com os trabalhos de recuperação
da bacia hidrográfica do rio Doce.

Nestes termos,

Pede deferimento.

c"J,t tar a e
oAB/MG 62.391

Thábata Lua a

tca o ernandes
oAB/MG 131.492

os Silva
OAB/M 265
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PROCU RACÃO

pelo presente instrumento, TAZEM Participações S.A., pêssoa jurÍdica de direito privado, com sede na

Rua Afonso BÍaz, n" 473, Conjunto 8'1, Sala 01, Vila Nova Conceição, Sâo Paulo/SP, CEP 04.511-011'

inscrita no CNPJ sob o no 29.693.753/0001-01, neste ato represenlada por seu diretor DENNIS

SUNEGA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n' 298.683.878-25 e por sua diretora NATALIA

MENDONÇA GALVÃO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n' 014.274.124-80, nomela e constitui

seus bastantes procuradores RIGARDO GARNEIRO, brasilêiro, casado, advogado, inscrito na oAB/MG

sob o n" 62,391 e na OAB/SP sob o no 407.113 - Suplementar, BRUNO DANTAS GAIA, brasileiro,

divorciado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n' 138.930 e na OAB/SP 407.O72 - Suplementar,

cEcíLlA BIGALHO FERNANDES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/MG sob o n" 131 492

e na OAB/SP sob o n" 407.074 - Suplementar, JHENNE GELLY PIMENTEL DE BRITO, brasileira,

solteira, advogada, inscrita na oAB/MG sob o no 152.496 e na OAB/SP sob o n" 407.091 - Suplementar,

THÁBATA LUANDA Dos sANTos E slLVA, brasileira, casada, advogada, inscrita na oAB/MG sob o

no 151.265 e LARA PONTES, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob o no 167.195, todos

integrantes de RIGARDO CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVoGADOS, com escritÓrio em Bêlo

Horizonte/l\4G, naAv. do Contorno,6.500, 7'andar, Savassi, CEP: 30.110-044, insÕrita na OAB/MG sob

o n'3.646, e em Sáo Paulo/SP, na Rua Elvira Ferraz, 25O, q.1.O14 e 1.015, Complêxo Faria Lima: Torre

Officê, Vila olÍmpia, CEP: 04552-040, com êndereço elêtrÔnico urídi ados.com

bem como ANA CAROLINA GONDIM MEIRA TIBO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG

sob o no 87.592, MARINA KARAM, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob o n' 183.514,

SOFIA BAHIA FRANçA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OABIMG sob o n" 154 035, RANI DE

SOUSA WANDERLEY LABORNE, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/MG sob o no 152.240

ê os estagiários acadêmicos cELINA TIEMI SANTOS INANOBE, brasileira, solteira, portadora da Cl no

MG 1ô.765.650, CPF n" 101.115.00ô-99, GABRIELLA DE BARROS NOGUEIRA AMARAL, brasileira,

solteira, portadora da cl n" MG 16.857.768, CPí n" 142.297.5í6-99, LUÍS GUILHERME DE SOUZA

GARVALHO, brasileiro, solteiro, portador da Cl n" 43473113-4, CPF n" 391.532.388-85, RAFAELA

VARANDAS MALDONADO DA SILVA, brasileira, solteira, portadora da Cl no MG 18.182.054, CPF no

114.704.286-10 e FERNANDA DE PROENÇA SIMÃo, brasileira, solteira, portadora da Cl n' SP

35.923.235-8, CPF n" 445.806.258-11, para em conjunto ou separadamênte, representar perante a

Sêcretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávêl do Estado dê Minas GeÍais - SEMAD

e os demais órgãos e autarquias que integÍam o Sistema Estadual dê Meio Ambientê ê Recursos

Hídricos - SISEMA, especialmente para apresentar Recurso de Licenciâmênto nos autos do Procêsso

Administrativo COPAM n' 04554/2008i001/2009, e nele atuar.

Belo HoÍizonte, 15 de outubro de 2018

Deú Natalia Me onça Galvão

Diretor

ga

Diretora
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ÂTA DE AS§EMEIAA GERAT- DE COilíTrulçÂO
REAI,JZADA EM U8 DE DEZEMBRO DE 2017

1. Aos 08 diôs do mês de dezembro de 2017, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Fua Afonso 8raz, ne 473, conj. 81, sale l, Vila Novâ ConceiÉo, CEp: 045U{11, com a
Íinalidade de constituir a TAZEM PÂRTIOPAçÔ;' 5.À, reuniram-se 05 seguintes subscriroÍes

representando a totalidede dê seu câpital social, conÍoÍme lista de presença de ecionistas anexa:

(l) ttlatália MendonÍa Gahiao, brâsileirâ, solteira, advogada, portadora da Cédula de tdentidade

RG nr 2002002008367 SSP-CE, ins€Íita no CPF/MF sob o ne 014.274.!24-80, residente e

domiciliada na Cidade de 5ão Paulo, Estado de São Peulo, na Avenida Horácio t-afer, ne 120, apto
181. ltaim Bibi, CEP 04538{80; e (ll) tcdcia Mendonça GelySo, brasileira, solteira,

administBdora de empresas. portadora da Cédula de tdentidade RG ne 82.027.08&9 SSp-Sp,

inscrita no CPFIMF sob o no 014.274.104-37, residente e domiciliada na Cidade de São paulo,

Estedo dê São Pãulo, na Avenida Horácio Lafer, ne 120, apto 181, ltaim Bibi, CEp 04538{80. 2,

ApÍovada a constituição de uma sociedadê enônima de côpital fechado sob a denominação de
TAZEM PÁBT,OPAçõ€s S.4., com sede ê foro na Cidade de São paulo, Estado dê São paulo, na

Rua Afonso Braz, nç 471, conj. 81, sala 1, Vila Novã ConceiÉo, CEp: (XS11-011. 3. Eleitâ, por

unaaimidade entre os presenter, pare assumií a presidência dos trabalhos, a Srâ. ÍIetália
Meadonça Gahão, que convidou a mim, 5rà. !.tkia Mendonça Galvão, para secretariá-lâ. 4.

Composta a mêsa, a Sra. Presidentê declarou instaleda a Assembleia, ÍeiteÍando que esta tinha
por objetivo a coníituiÉo de uma sociedade anônima de capÍtal fechado, orBanizadô nos
termos da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com a denominação de
TAZEM PARnqPAçÔEs Sa., a gual terá por obiero social a paÍticipação no capital sociat de
outras sociedades como sócia, acioniía ou quotista. 5, lnformou a 5ía. píêsidente que o capital
social da Compãnhia s€rá de RS 1.000,00 (um mll reais), representado por l.mo (mit) ãções

ordinárias nominativat sem valor nominal, sendo subscrito e integralizado da seguinte forma;
(i) a acionista í{ãtállr Meídonçe 6abão subscreve 500 (quínhentas} ações ordinárias
nominativas, eo preço de emissão de RS f,m (um reall câda uma, totalizando RS 5OO,m

{quinhentos reais}, integralizando-as em moeda corrente nacional, na forma do Boletim de

5ubsc.ição (Anexo l); {ill a acionista bdcla Mcndonsa Galvão subscreve 5OO (quinhênta§} ações

ordinárias nominativat ao preço de emiisão de R§ 1,fi) (um real) cada uma, totalizando RS

50O,0O {quinhentos Íeais), intetralizando-as em moêda corÍente nâcional, nâ Íorma do Boletim
de Subscrição {Anexo l}. O capltal social Íoi totelmente subscrito pelos acionistâs pÍesentês,

sendo integralizado, neste ato, lCP96 (cem por cento) do capital subscrito em dinheiío, nos
termor do artigo 80 da Lei n! 6.404 de 1976, confoíme o comprovante de depósito quê integra
a presente ata como Anexo ll. 6. Após a subscíição, foi lido o Boletim de Subscrição, que integra
a presentê âta como Aneio l, conforme determinam os artigos 80 e 85 dâ Lei nc 6.4O4/j6, para

,t
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cumpriment d* formalidade do artigo 8?, §1!, da Lei n' 6.40416. 7. Dãndo sequÊncia à

Assemhleia, inÍormcu ã 5rê. PrÊsidente que, por teíem sdo atendidos todos os ÍÊquisitos
prêliíoinâíês â cônstituição da Companhia, câlocava êm discugião e votação o flo,ietô de
Estãtütô Sociâ1, êlaborado em conformidãde com o ârt. 83 dâ Lêi nõ 6.404/?6, submetendo,o à
apÍovação dã Âssemblaia qu:, por unanimidade, ãrsim deliberou: {a} aprovâção da canstituição
da Companhiã. que terá sede social na Cidrdê dê 5ão paulo, Estâdo dê São paulo, na Rüa Afonso
Bra:, ne 473, ronj, 81, sala 1, Vila Nova ConfeiÉo, CEP: 04511{11; {b} aprovação do proieto dê

f*alutô §orial da Companhia, qxê Fã§sa a intêgrãr a prerente ata como Anexo ll!; tcl a

nomeação e eleição dos mêmbiss da Âdministração da Con pãnhiâ, que §"rá composta dê uma
Dirêtoriê qúe tefii 2 (ôis) membro§, eendo Éleitos para ocuparêm o cargo de Diretoíes ã Sr3,

Ítlatália Mendonçâ Gehão, iá devidâmente qualiÍieâda, e o sr, Dennis lrnctâ. bÍãsileiro,
casads, engênheiro, pônadoí da Cédula de ldêntldâde Rc nt 4344433i-5 SSp-Sp, inscíito n§

CPFIMF ssb o n-' 298.683.878-25, residente e dôíliciliado oa Cidade dÊ São pàulô, Estado d.
5ão Paülo, nâ Âv. Padre Antônio José dcs Ssntos, ns ?58. apârtamênto2O3, Brooktin, CEp 81563-
0Õ0, todos csm seus poderes dêlimilâdos no ÊstatutÕ s§cial da Companhiâ e pÍazo de mandatc
unificadô de ? {dais} aoos, que se iniíiã na presents dãtã- 8. À seguir, a Srã. pÍesidente declarou
empossados em saus respe{tivos câtgos os Administrâdoís eleitos, os quais assinaram os
Termos de Posse, na forma da lei, e decte€ram qüe não estão incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que §s ímpeçam de ex€rcsr 3tividade merçanti,.9. Cuopridas as formalidades

lêgais âpli.áveis, a 5r?- Presidente de.lãmu constituída a Crmpanhia, de pleno dirêito^ 10. Nada

mais havÊndo a ser trâtado, fbi encerrada ã Âssêmbleia, da qual r€ lavro! a presente ata que,

lida e achada ccnformê, fôi âssinadô pôr todãs os píesentes. 5ão paulo - Sp, 08 de dezembro de

2017.

Â,llurir. 'n' .,1.,,,'rÀ
§ATÁUÂ

Natáli, MendaÍtçâ G

OA8/5P nr ]70.138

{Pr€§ídente dâ Mesâ}
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&ü.t
ÍH!tr s

Yalor - R3 &dleürr

Ítlatália MendorEa Gafuão 5m 5{nm ín drlpv u $tá
Letícia Mendooçe Geháo CD 5m,00 &tlrc^ 'rü lrlJ:t*
Tot l m Lompo
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Àt{Exo I

ATA DÁ ÂSEMÊr.ÊlÂ cEr§- DS COtr§tÍUtçÂO DA

rÂzru Pâni6Pâ*§ s"A.

EfAUZADÀ EIâ (}8 Dg OEEMS*O DE M17

EALEiIit OI§JÊ§CnICÂO

5UB§C§|TO*: trl*ália il*,dorya §alvão. b.âdl€lra. sôlêíra, advogada, portadora da Cêdula de
ldtrntidade §G ne 2002002ü,8367 §p-CÊ, inssitê no CPF/MF sob o ne 014.274.124-89

residente e domisiíiada ne Cidâdê dê §o Pâülo, E tado dÊ 5ão Paulo, na Âvenida Horáçio Lafer,

ne 120, apto 181, ltãím Bib;. CEP 04538&.

NÚl,tEiO Dt Àç&s §uBsrn fÀ§: SOC {quinhentas} a9õr§ oídinidã§ nomínativa§.

PREçO DE EMI§§ÃO IrE CÁOÂ AçÃ[t Bt 1,00 {urn reau.

VÂIOR TOTAT: RS 5OO,00 (quinhentos reais).

FORMÂ Dt INIB6§ÂfIZÀ{ÂO: Moeda conentê nacional nesta data.

XÂIfuiA GÂLVÃO

§rígâ§,BaD6tçÂ
{§ecr*tiria dr Mesa}

âi6ê{Âa or 14
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AXEXOT

ATA oA Ásw,ãA G§nÂl DE ffiTTTUEIo DA

ÍAZEit ?ÂiIIo]âçôEss.À
Nf,ALtrADA &' {}' OE D§ZEMAX{' DC 2017

80r§Írt DE sr,r§c8tcÃo

§U89C$IO8: [8tida lían&n'. Gaftrão, braiihka, softeira, admtnistradora de empresas,
poÍtadoÊ da Cédula de tdentidade RG nt 62.027.(XI9 SSp-Sp, inscrita m CpFlMF sob o ne
014.27 4.104,-37, Í€§ider e e domicJliada m Cidade de sio paulo, Estado de São paulo, na
Avênida Horácio lâfêÍ, ne 120, apto 181, treim Bibi, CEp 04538-OBO.

fiÚMÊtO Dt Âç0C§ §u8IÍXITAS: ítO {qutnhentas} ações ordtnária§ nominativas.

PXEçO DE EM§§ÃO DE CâDA ACÃO: RS 1,ü) (UM rCAU.

V I.OB TOTÀ1,: R§ 5ü).00 (quinhêntos re3ts)

FOf,MA DE |I{IEGRÀUZAçI(} Moda corrente nsion l, n€sta data.

l.gíOâ rffirlDonçA GAwÁO

TEÍÍ§Â lrEilD(rrçÂ
(Secretária da Mesa)

PI6,.5x,il



ANO(O I
ArA DA ASSEMALEIA 6EAAL OE CONSTTTUIçÂO DÂ

ÍAZEM PARNC|PAçÕES S.A.

REATIZADA EM 08 DE OEZEMBRO OE 2017

Recibo de depósito no Banco do Bôsil da totâlidadê do câpital Íeãllzado em dinhêiÍo

t.t .

i
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ÂltExo llt
ATA DA ASSEirEt.ElÀ GERÂI, DE COil§TruçÀO DÂ

TAZEM FÂTIICIPAçÔ€§ §Á.
NTÂUZADÂ EM $8 DI Í'EZEMB*O Df 2017

ESTÂ?UTO S(NIAL DA

TAZTM PâBIIOPAçÕEs §.À"

Dênomln ção, Scde, Obicb e Duração

Arülo tr - A TÁZEM PAEn(lPÂçôt§ §.À ê uma sociedade anônima que se regerá pelo
pÍesente estatuto e dispo§çô€s legais aplicáveis, em especial a Lei ne 6.49t, de 15.12.1976 e

suas altêÍaçôes posteriore!

Artlto 2r . A Companhia tem sua sede e íoro na Cidade dê São paulo, Éstado de São paulo, na

Ruã Afonso Braz, na 473, conl. 81, sala 1, Vila Nova Conce(ão, CEP: 01511-011, podendo abrir
outÍas flliais, agências, es(Íüóíios e estab€bcimentos em gualquer pôrte do território nacional,

mediante deliberação da Diretoria,

AÉito 39 - Â Companhia tem poÍ objeto sociâl a participação no capitâl social de outrâs
sociedades como sócia, asionista ou quotista-

\-, Artlto 41 - O pÍàzo de duração da Companhiâ é indeterminado.

Ca/tal Soclal

Artito 5s - O capital sodalda Companhia é de RS 1.00O,@ (um mil Íeaisl, expresso em moeda
corrente nasbnal, dividldo em 1.000 (mill açôes oídinárías, todas nomínativãs e seín valoÍ
nominal, totalmente subscritas e integÍalizãdas pelos ôcÍonistas.

Artlto 6e -A A5sêmbleia Ger.l que autoriuaÍo ãumento de capitalsocial, mediânte a rúbscrição
de novas ações, disporá acerca das determinações a serem observâdas guanto à espécie e classe

das açõe1 ao preço de emksão e ao pn:o de subscrição.

l}b
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PaúgraÍo Único - É vedada à Companhia, em qualquer hipótese, a emissão de partes

beneficiárias-

Ártigo 79 - A Companhia poderá adquirit utilizando saldos de lucros ou reservas disponíveis,

exceto â reserva legal, suas próprias ações pate permanência em tegourâria, s€m que isso

implique na diminuição do capital socia,, yisendo sua posterio. alienaÉo ou cancêtâmento,
observadas as disposições legaís aplicáveis.

Parátrâfo Único - As ações mantidâs êm tesouraria não teÍão diÍeito a voto, nem a dividendos

ou bonificaçóes de qualguer espácÉ, até sua recolocâção em circulação.

ÂÍtito 89 - Âs ações ordinárias conferem a rêu titular um voto nas deliberaÉes das Assembleia§

Gerãis de Acionistes-

Ârtigo 9ê - As ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumar-se-á pela

inscrição do nome do acionistâ no llvro "Begistro de Açõês Nominativas", e a Companhia

somente emítiÍá certifi€ados de ações a requerimento do acionista, devendo ser cobrados deÍe
os Íespectivos custos.

Áss.mblGlã Gêral de Âcionistas

ÂÍtigo 10 - As Assembhias Gerais de Acionistas realizaí-se-ão, ordinariámênte, no pÍazo dâ Lei

ne 6.&4n6 e, extraordinariameate, s€mpre que o exigiÍem os interÊsses sociais ou quàndo as

disposiçôês destê estatuto socialou da legislação aplicável exigirem delibereções dos acionistas,

sendo permitidâ â realiração simultânea de Assemblêia5 Gêrais ordináÍias e extraordinárias.

Artlto 11 - Às Assembleies Geràis serão convocadas e instaladas na forma da Lei ne 6.404176.

As deliberações, exceto nos casos previstos em lei, s€rão tomadas por aclonirtâs íepresentes da

maioria de votos, sendo atribuído 1 (uml voto para càda âçâo ordinária detidã pêlos acionistas.

Farágrafo únko - SomeÍte poderão tomâr pârte e votar na Assembleia GeÍal os acionistas cuias

ações este.iam registradas em seu íxlme no livro próprio com 48 (querenta ê oito) horas de

antecêdência da datâ designada pera a reallzação da refurida Assembleia 6eral. Os a{ionistas
poderão sêí íepresentados nas Âssembleias Gêíais por mandatário, nos termos da lei nr
5.494/76, mediante procuração com poderes específicos, a qual Íicaíá arquivada na sede da

Companhaâ.

AÍtigo 12 - As Assembleiâs Gerais, ordinárias ou extraordináíias, serão presididas por um dos

Diretoíes, cu na ausência de ambos, por acio.ista escolhido por maioria de votos do9 pÍesentes.

Yt
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PaÉgraÍo Únlco - C Píesidente da Assembleia G€rat devêíá indicer, dentre os prêsÊnt€s, um

secreiário-

Àrtigo 13 - §rs deliberaç5es da Assembleiâ GeÍâl sÊ.ãô obri§.toriâmente obseívadas as

previsôes de rventuais âcordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia. g prssidente

da Âssembleiô 6erai não compufârá os votos gÍefurido5 com inÍração às disposiçõec de tai!
Acoídos de Acilnisb§.

Âdmhkração de Cornpantfa

Artito 14 - A Companhia será administradê poí utllâ Oitetoria. gue s€rá aompostã e funcionará

em conÍormidade coÍn . legislãção aFlicável, e com o fstatuta súcial da Companhia.

AI§g§ 1l -A Oiretorir sêrá aomFosta por atá 4 {quãtro} diretorss. sênda todo: sem designação

êspêcífice, rssid.ntes no Pâít acionistas ou não, com al atributçôes prevlstâs no Estatuto social,

com rnandôto de 2 {dois} anos, prorogávêis ,lé ô posse dos respectivos substitúos, facsltada

a reeleiçâo.

Parfurab 19 - 05 Diretores terãa as atribuiçôês confsíídâs pêlã lêi ê pêlo prêsente §íaluto
Social. estando dispensados de predar cãução ou geÍãntia parâ o €xercício dr suas funçô8.

Pârágrâlo 2s - Todôs ôs ínembÍos da DiÍetoíia tom:rão posse mediante a5sin.tura do§

rêspectivos tsrmos no livra pÍóprio, prmanecendo em *us rÊspectivos caríos até a posse de

§êu3 §ucê§s{!Íêa-

ParágraÍo 3! " A Assembleia Geral dã Acioni5tas estab€lÊcÊrá a remurcrrção dos membros da

Dirêloriâ-

Panigrafu 4e - Éerpressâmeírte vedado e será nulode pl€no dirêito o atê paaticado porqualq!€Í
PirêtÕr da Compãnhfa {ue a €ftoka Ém sbrigâções relãtivâs a nêgócii}s e operaçôes estranhos

ao objetÕ social, sem prêjuizo dã respsnsâbilidade civil su criminal. se for o caso, â que estará

su.ieito o iflfrâlar deste dispositivs"

Parágrafo 5e - No impedi'llenlô, âusêíciá temporária. ou vacância do cârgo, por qualquer

motivo, d* quãlquêr dos §irêtôres, qare âçârete na redução do número dê Diaetorss â apenas

1 (s$) Diretor, este dev€rá csnvocãr uma As§€mbíeia Gerà|, a 5er rêâlieâda no prázo de 30

{tÍintâ} dias" que deliberará soàre a eleição dr mvos Diretores.

Artigo 15 - A Oiretoíiâ i o óÍgõo e,ecrrtivo da Companhia, cabendo-lhe assegurrr Õ

funcionamento regühr desta, tendc poderEs para pratiaar todos e quaisquer ãtos relãtiyos ão§

'Yt{
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fins sociais, exceto âgrr€les que, por lei ou pelo presente titatuto Social, dependam de pÍévia

aprovação da Assembleia Geral.

Paágrafo único - Â Diretoíia atuará como órgão colÊgiado.

Ârtigo l7 - Comp€te à Diretoria, sêm pÍêiuízo das demais competências esrabêlecidas pelo
píesente Estatuto Social ou deíinidas p€le Assembleia Geral:

(al representar, ativa e pasiyamente, a Companhia;

(b) praticar todos os atos n€cessáÍios ou convenientes à administração dos
ne8ócios soaiais, resp€itados os limites previstos em lêi, neíe Estatuto Social ou no
AcoÍdo de Acionistas arquivado na sede da Companhb;

{c) relar pela observânciâ da Lei e deste Esatüto Sodal;

(d) coofdenar o andamerto das atividades noÍmaíi da Companhia, inclúindo a

implementação das diretrizes e o cúmprimeírto das deliberaçõ€s tomadas, tento em
Assemblelas 6erais, como nôs sras póprias reuniôes; e

(e) administrar, gerir e supêÍintender os negócios sociais

Ânitp 18 - Observado o disposto nos parágrafos deste ârtito, todos os atos e dof,umentos que

impoÍtem em responsabilidade ou obrigação da Companhia. tais como escrituÍas de qualquer
natureza, cheques, notâs promissórias. letras de câmbio, ordens de pagamento, tÍtulos de dívida
em geral, contrâtos em geral e outros documentos nãs esp€ciÍicados, sêrão obrigatoriamente
assinados por:

{a} dois diretores em conjunto, ou
(bl um diretor em coniunto com um pÍocurador, ou

{c} dois procuradoíes. em coniunto, d€sde que invêstidos de podeÍes espÊciais.

Parágnafo 1r - Os poderes para vendeÍ, hipotecar ou, por quaQuer outro modo, alienar ou
gravar bens imóveis e/ou outros bens do ativo permânente da Companhia, deverão ser
êxercidos por quãisquer 2 (dois) Diretorês, e{n coniunto.

ParágraÍo 29 - Os psdeíês para (i) contrafar quaisguer empréstimos em nôfie da Companhía,
e/ou (iil prestar gaíantias dê qualquer natureza em nome da Companhia, deverão ser exercidos
por quaisgueÍ 2 (dâisl diretoíes em conjunto.

\í,
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Paágreío 3e - Na outoÍga de mardatos, a Companhia desrerá estar sempre repÍesenteda no
instrumento de mãnd3to poí 2 (doisl Dirstores, em coniuntô, O instrumento dev€rá ter escopo

especÍfico e pGzo de duração, o qual não será superior a um 1 (um) ano, exceto os mandatos

outorgados a àdvog.dos pâra atuação ad judicio.

Párátrefu 4c - A Companhia poderá ser repÍesentada poí apenas um Diíetor ou um procurador

com poderes específicos na prática dos sêgulntes atos: {r} recebimento de citações ou

notiticações judiciais, repÍesentação da Companhia em iu,zo, êxceto parâ a práücâ de atos que

impoíem renúncia a direitos; e (b) prática dê atos dê siÍnples rotine administrativa, inclusive
perante repartições públicas, gociedâdes dê economia mi5ta, juntas comer€iais, ,ustiça do
Trabalho, INSS, FGTS e s€us bancos arrecadadores, e outras da mesma naturezã.

Conselho Flscal

Artigo 19 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (tÍês) e S (cincol membros e

suplentes em igual número, não tendo caráter permanente, e só será eleito ê instalado pele

Assembleia Geral a p€dido de acioniías, nos casos pÍevistos êm lei.

Àítito 20 - O funcionamento do Conselho Fiscal têrminará na pÍimêira Àssembleia Geral
Ordinária após a suã iostelação, podendo os seus membms serem reeteitos.

AídEo 21 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será Íixadô pelê Assembleia Geral
que os eleger.

Ex.rddo §oci.l e Lucro3

AniSo 22 - O exerckio social coincide com o ano civil, encerrando-se, poítãnto, em 31 de

dezembro de cada ano. Ao fim de cada erercício social, a Diretorie fará celebÍaÍ com bas€ na

escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações Íinanceiras em conformidade com o
artigo 176 da Lzi nr 6.4$1176.

PaágreÍo le ' Juntàmentê com a! demonslrações financeiras do exêÍcício, a Diretoria
apresentará à Asembreia Gerel, obseÍvado o dlsposto nos artigos 193 a 203 da lei ne 6.404f6
e neste Estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro lÍquido do exerckio.

ParágraÍo 2e - A Companhia poderá levantar balanço9 intermedlários, inclusive mensais, em
função dos quais sê fàculta â distribuiçãÕ de dividendos conforme deliberado pêlâ Âssêmblêia
Geral, desde que os dividendos pagos em cada semestre do exercício social não excedam o
montante das Íeservas de capital de que trata o paÉgrafo 1e do ertígo 182 da Lei ne 6.404175.

\itr
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Parágnfo 39 - A Diretoíia poderá declarar dividendos internrediários à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no úhimo balanço anual.

Ar$Eo 23 - Os lucros liquídos apurados Êm balanço, dêpois dê deduzidos os s% {cinco por cento}
paÍa a constituição do Fundo de Res€rva Legal até o limite de 2O % (vinte por cento) do capial
sociâ|, ficarão à disposição da Assembhia Geral, que deverá decidir quanto à su3 eplicação em
dividendos, em fundos de reserva ou em outros fiÍrt observado o disposto no paíágrafo único
abaixo.

Panígralo Únlco - A distribuiÉo de dividendos devêrá correspondêí e, no mínimo. 20% (vinte
por c€ntol do lucro líquido da Companhiô no exercício sociel, salvo nas hipóteses de
reinvestimênto, confurme aprovado pêlos Acionista, no oÍçamento anual.

Dkadução e Lkpldação

Artigo 24 - A Companhia será dÍlsôlvida ou liquidada nos casos preyistos em lei ou por
deliberâção da Ass€mbleh Geralde Acionistas. compête à Assembleia Geralestabelecer a Íorma
da liqúidação e nomear o lQuidante e os membÍos do conselho Fiscal que deverá funcionaí no
período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remuneraç6€s, conÍorme
previsto em lei.

Arbitragem

Arügo t5 - Exceto em relação a controvérsias que dlgam respeito às obrigãçõ€s sujeitas a
imediatâ êrêcução judicial, bem como aquelas que demandam medidas de uíEênciâ, todas as

demais controvérsias associadas ou relacionadas ao presente Estaiuto socialelou à companhia
serão submêtidas obrigatóÍia, exclusiva e definitivamente à arbitragem e sêr conduzidâ pela

Cámara de Conciliação, MedieÉo e Aíbitragêm CtESp/FtESp fttesp"). O procedimento de
arbitragem será iniciado e desenvolvi& de acordo com as Regras de Aôitragem da câmara de
Arbitragem ("Reeras de Aíbitraeem").

Perágrâto le - o tribunal arbitral será composto por 3 {três) árbatros, sendo um dEles desi8nado
pela paíte requerentê ná arbitragêm e o outro pelâ parte requerida, reíando a indicação do
terceiÍo árbitÍo, gue rtuará na qualidade de presidente do Tribunalde AóitÍagem, pelos 2 {dois}
árbitros escolhidos petai partes. os Frazos para designação de áràitros são aqueles fixados nas
Retras de Aíbitragem,

Paágrafo 2e - Em qualqüêÍ das hipóteses de aíbitragem previstas nesta cláusula. a ausência de
consenso na êscolhâ de um ou mâis árbitros não impedirá a Íormaçâo do Tribunel de
Arbit.agem, que se dará conforme as AegÍâs de Âóitragem.

\r"
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Pará3rafo 30 - Caso o valor total da demanda não exceda R§ 100.000,00 (cem mil reais), a
arbitragem será conduzida por um único árbhro nomeado de comum acoÍdo pehs p3rtês no
prazo de 15 (quiaze) dias da notificação da Câmara de Arbitragêm. Câso as partês não nomei€m

o áíbitro dentro do prazo acima estab€lecido, a nomêaÉo caberá ao PÍÊ§dente dâ Câmara de

Arbitrôgem.

PaáFaio 4e - Além dos impedimentos estabelecldos nâs Regras de Arbitragem, nenhum árbitro

designado de acordo com este compromisso de arbüragem sêrá um empíe8ado, repíesentante

ou ex-empÍegâdo de quahuer dâs partês ou de qualqu* pessôâ associãda diretã ou

indiretamente às mesmas, ou o pÍoprietário de qualquer das Panes ou de pessoa associada

direta ou indiretamente ao mesmo,

Par:igrafo 5c - A arbitrãEem será (ondu da na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, BÍasil.

PaÉgraÍo 6e - O idiomá oficial sêrá o portu8uês, com aplicação das leis da República Herâtiva
do Brasil. A Câmard de Aíbitràtêm não rerorreíá às regras de equidade para solucionar as

contíovérsias a ela apÍes€rtadas.

PaÍágrâfo 7e - Os Acionistas declanm eÍar dent$ dôs Re8ras de AÍbitragem e concordam com

todâs as suas disposiçõês. As Re8ràs d€ Arbltragem em viSor na píesente data e as disposições

de tei 9.307, dê 23 de setembío de 199e e Íespectivas emêndas ("!ei_CC__AÍ!EÍagÊÍ!")

incoÍpôram-s€ ao prêsênte Estâiuto Social, quando aplicáveis.

PârágaÍo 89 - O procedimento de arbitragem terá prosse8uimento a despeito da ausência de

qualquer de suas partes, .onforme pÍevíslo nas Regras de Arbitragem.

Paágrafo 9e - A sentença arbitral seÍá definitiva, irecqrrÍvel e vinculôtivâ par, ãs paíes, caso

figurem do procedimento arbitral, seus sucessores e cêssionáÍios, o9 quais sê comprometem â

cumpí,r voluntariamente s€us ter?nos.

Parágrafo 1Ír9 - Cada parte do pÍocedimento de aôitragem arcaíá com os honoÍáÍios dos

advogados e/ou assiíentes que forcm rspêctivôínente contratados gara assessorá-la. Os

cuíos, desp€sas e honorários edvindos do processo de arbitragem sêrão suportados pelas

partes confoÍme definido pela câmara de AÍbitrâgem na s€ntença-

PeÉtraío 119 - sern prejuízo à validade dêste comprornisso dê ârbitraEem, os Acionistas elegem

o foro da Comarca de 5ãô Paulo, no Estedo de 5ão Paulo, Brasil, e renunciam exFíessamente a

quôlgueÍ outro, se e quando sua atuaÉo foÍ n€cess.íria exclusivamente para a finalidade de: (a)

Íazer valer as obrigações pâra as q{rais haja disponibilidade imediãta de exêcução judicial; {b}

É1
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obter ordens de execução específica ou liminãÍ de fiaturerà preventirrâ, têmporárià ou
permanênte, tais como presteÍ BôÊntia de instância para um pÍocedlmênto de arbitngem a ser

iniciado ou já em andamento e/ou tarantir a existênciâ ê eficá.iâ do proresso de aÍbitrágem;

e/ou (c) processar uma solicitação de execução específica ou d€ outra ordem, estando, desde

iá, acôrdado quê, uma vez obtida a execu@ espedÍica ou uma outÍit oÍdem, a Cámarô de
ArbitÍegem a sêr instelada ou já instalada, conforme o caso, íeassrrmirá intetrsl e exclusiya
jurisdição para decidir sobre todes e quâisquer questões, quer rêlativas a Frocedimento, queÍ
relativas â mérito, que possam ter ensejado a solicitação da ordem oü da execuÉo específica,

sendo o Íespectivo processo judÍcial $rsp€nso até que a Cãmaía de ÀÍt itrãgem pronuncie uma

decisão parcial ou definÍtiva sobÍe e queíão, O processo dr qualquer ação judlcial de acordo

com esta cláusula não resultará em renúncia à arbitrâgem ou à jurisdição da Cámara de

Arbitragem.

Dlsposiçô€s Gêrah

Artigo 26 - A Companhia obseÍvôrá 09 acordos de acioltistas eventuãlmentê Íegistrados na

foÍmâ do artigo 118 da Lei ne 5.4U/16, cabendo à AdministraÉo rêcusar o rêEistro de

tÍansfeíências de ações ou criaÉo de ônus sobre ações que sejam .ontrárias aos respectivos

âcordos, e ao PresÍdente dâ Assembleia Geralou da Reuni:io da Diretoria recusar-se a computar

os votos lançados contrà os mesmos acordos- Os direitog obrigaçôes e responsabilidades

resultantes de Acordos de Acionistâs serão válidos e oponíveis a tercciÍos tão logo tenham sido

aveíbados nos livros de reSiíro de ações da Companhia.

Aâlgo 27 - Os côsos omissos neste Estatuto Social serão reguLados pela Lei ne 6.40t4â6, pelas

leis e regulamentos específicos sobre o tipo societárb e demais normas da legislação pertinente,

ê pêle deliberação da Assembleia Ge.al nas matérias qu€ lhe câiba livremente decidiÍ.

I'n!',rrr, 'Ú, .Irrtrfin
rrrtoruero&çf,cervlo

(Secretária da Mesal

Visto do Advosado:

trhtnÍ^a. M (*JúÁ
Natália Mendonça Ga

OAB/SP ne 370.138

r[ao
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DOCUMENTO DE ARRECAOAçÃO ESTADUAL -

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

29.693.7510001-01

259

01a3111012o1a

FERROS MG

M O@,íctlo (rutu.§ao, d!ld. âtE e púdm.nlo)

43008r 738't 884

TOTAL 487,7',|RS

oeão: SEcRET^RlA ESÍÂOO MÉlO AMBIENÍE E

Serviço: ÂNA,SE OÊ RECURSO INTERPOSTO - INOEFERIMENTO

í46.,I TAXA DE EXPEDIENTE

01 a 31í 0t2018 'tu101201a

447,71

TOTAL 1A7,71

líÍoímâçóss Complêmêílríês:
PAGAMENTO DE ÍÂXÀ DE EXPEDIENTÊ PARA INTERPOSIÇAO OE RECURSO OE LICENCIAMENÍO.INDEFERIMÉNTO OE LICENçA-ART.40, INCISO IC/C ART
.16. tNctsô tvoo DEGRETo Nó 17.38s/20r8 - PA COPAM N. 0155a/2008r001/2009 - PCH FÉRRÀDURA
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TAZEM PARTICIPAçÔES S.A,
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TOTAL R$ 187,71



lAAO2olA Banco ltaú Unlbanco S-A-

Gomprovante de pagamento
Banco ltâú - CompÍovantê dê Pagamênto

Pagâmento com códlgo de barras

O2I3 . SEFAZ{IG/DAE

ldentiíicaçáo no extraio: OÂE Fêrradura

Dadoa da conta dobltadã:

Nomê: DE INIS §t NEGA

Agênda: 9652 Conta: 00238.8

Dados do pagamênto;

Códil]o dê banas: 856000000M7 877í021318íí 018í243008í7 738í88il0l371
Valoí do documêoto: R§ /Í87,71

Pagamonto oÍotuado om l8rí0rã118 à8 í4:40:56h vla lntsmot, CTRL 2018í0186746705

- Pagâmento eÍetuado em sábado, domlngo ol, fêÍlâdo, será quitado no pÍóximo dla útil.
- O cliente assumo totial responsabllidade por êvenhrais danos deconenlos de inôxatidão otl
insufrdânda nas inÍoÍmaÉês poÍ êle lnserüas.

Autsnücaçáo:
0F't 6FF323Bô537SE43505338459D2878D80F2270

Consultas, infoÍmaçõss e serüços transadonels, aoesse ltâupo{sonneltte.com.br ou llguo
3003 7377 (capitals 6 r€giiies m€tropofitanes) ou 0800 724 73n (dsnals localidad€s), todos
os dlas, 24 horas por dia ou Íale com ssu g€rent3, Reclamagõ€s, cancalamento6 e
inÍormaçõês gerais, llgu6 para o SAC: 08@ 7227377,lcd,os os dias, 24 horas por diâ. Ss não
fcâr satlsfâlto com a 60lüçã0 apÍes€ntada, ds posss do protocolo, contats a OuvidoÍia: 0800
570 00í l , sm dias útels, das th às 18h. Dofidôntô auditivorÍala: 08OO 722 1722,lcdlÉ os
dias, 24 homs por dlâ. Ou êntro 6m contato agioía mesrno atÍavés do Fâlo conosco, no sits do
liaú.

https://lntemêFf .lta!.cofi r.br/V1,/PERSIMc^/6rsaolmpressao.hlrn 1t1
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Thábata Silva - Ricardo Cameiro Advogadoe

De:

Enviado êm:
PaÍa:
Assunto:

Mariana Antunes Pimenta <mariana.pimenta@meioambiente.mg.gov.br>
quinta-feira, 10 de maio de 2018 12:05

Dennis Sunega; Leonardo Vieira de Faria

PCHs Sete Cachoeiras e Ferradura

Prezado Dennis,

Boa tardê.

Fizemos uma análise prévia dos processos, e gostaríamos de uma aprêsêntação pela empresa, se for possível,
para alguns esclarecimentos e para acordarmos algumas atualizaçóes que serão necessárias para a retomada da
análise do processo.

Vocês teriam disponibilidade nas próximas semanas?

Obrigada,

Máriânâ



RICARDO CARNHRO
.. r\-il \t:1,\
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ÍzE - o11t2014 Sáo Paulo, 27 de agoío de 2018

À

Superintêndência de Projotos Prioritários - SUPPRI

Secretaria de Estedo de cio Âmbiente e Dêrênvolvimento Sustentável - SE AD

Bolo Horízontê - MG

At.: Dr. Rodígo Ribas

Superintendente

Ref.: Processos COPAM no M554/2008/001/2009 e 0 455712008,100112009 - PCH Ferradura

e PCH Setê Cachoeiras

Senhor SupeÍintendente,

Como é de conhecimento de V. Sas., a TAZEM Participações S.A. sucedeu a Galvão

En€Ígia Participeções S.A. na tituleridede dos âprovêitamêntos hidroenergéticos

denominados Pequenas Centrais Hidreletrices - PCH§ FenaduÍa e Sete Cachoeiras, cujo

eceitê dos projetos básicos forem dados por Íneio do Despacho SGH/ANEEL no 3.880, de

24.'10.2008 e do Despacho SGH/ANEEL n' 2.234, de 13.06.2008, rêspectivamente

Ressálte.se que embos os empreendimentos tiveÍam sêus processos de regularizaçáo

embiental formalizedos junto à Superintêndência Regional dê Meio Ambiente - SUPRAM

Leste Mineiro âinda no ano de 2009, sendo. no entanto, suspensos por liminar deÍerida pelo

Juizo da 2'Yara da Fazenda Públice e Autârquias de Belo Horizonte na açâo civil pública no

1489035-91.2011.8.13.0024, decisáo esta que manteve seus efeitos âtê 20.06.20'16, quando

homologado acordo firmado entrê a empresâ e o Ministédo Público do Estado de Minãs

Gerais.

Em fevereiro de 2A18, após quase 10 (dez) anos desde o início da tÍamitaÉo dos

pedidos ,unlo à SUPRAM LM, a TAZEM, Gom amparo na Dêliberaçâo no I . de 27 .03.2017 , do

Grupo de Coordenaçáo de Política Pública de Desenvolvimento Sustentável, requereu a

habilitação das usinas como projelos relevanles para o desenvolvimento econômico do

Estado de Minâs Gêrâis, sendo êste pedido âprovâdo pelo GCPPDES, permitindo a

transferência dos processos para essa SUPPRI/SEMAD-

Remetidos ambos os proceasos administrativos à análise por parte dessa

Supêrintêndência, pÍomoveu-se, com a respectiva equipe de técnico§ gêstores, reuniões de

ac.ompanhamenlo especÍticas, em t5.03.2018 e ern 14.07.2018, inclusive aPós a emissão,

em í3.04.2018 (Anexo'l), de nova AutorizaÉo dê Coleta, Captura e Transporte de Fau

Núm.íô do SIPRO: Náô Pos6u

{úm.Ío do SGÉD: 0ô75(b36-1501-20í I
Dê.criçáô: 1zÉ-o11t2ú18

soticitrnr.: ÍAZEM PARTICIPAÇÔES sÁ

OâL. ho...lo Folocolo: 3110&18 11:27

l{om. do.t.nd.nlê: MARIA APÀRECIDA [lAR llNs

Oêitiô!úriô: SEMAOISUPPRI

Paía mas 2rnfoímaçóoa sobíê êale documênlo fâvor aca6saí o srtê
'rww plâô6lemênlo mg gov bÍ 6 con§ullaí no SIGED_WES.
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com vistas à elualtzaçâo de dados contemplados nos Estudos e Relatórios de lmpacto
Ambiental referentes aos projêtos.

Postênormente, diante da evolução de debete técnico acerce da temática
ictiofaunística na bacia do rio Santo Antônio, essa SUPPRI acolheu, êm mensagem elêkônice
datada de 28.06.2018 (Ânêro 2), a proposte de realizeÉo de Workshop especiÍico sobre o
tema, tendo sido paÍa lânto conlratada a empresa de consultorie ECOLOGY BRASIL para a
compilação dos dados disponíveis ê e prepareÇão dos expositores ê íacilitadores para êste
evênto lécnico.

Disso tudo já se mostrâ evidênte, desde as trálativas iniciais manlidas com essa
Superintendência, a premente necessidade de que se proceda a um amda atualizaÉo do€
diagnósticos e prognósticos veiculados em âmbos os ElÂ"tRlMAs, conforme muito bem
registrado, inclusive, em mensagem eletrônica ânexâ, datade dê 10.05.2018 (Anexo 3), gue
demandava da TAZEM uma aprêsentaÉo sobre os ananjos das usinas, com vistas ao
alinhamento de irdormações e documentos destinados à adequação dos estudos e à
rêtomâda do Íluxo regular de análise processual.

Dessa forma, e mais ainda considerando a necessidade dê afuâlização dos estudôs
por forÇá do acordo firmâdo com o Minislério Públicô do Estado de Mines GeÍais, é o presênte

para solicitar a V. Sa., nos termos do art. 33, inci8o I do Decreto no 47.383, de 02.03.2018,
que determine o erquivamenlo dos processos administrativos em rêfêrência, de modo a que

a empresa possa reavaliar a viabilidade ambiental das usinas e, corn bese nâ elâboração de

novos ElA,/RlMAs, tormalize oportunamente, se for o caso, novos pedidos de regulaÍizaÉo
dâs PCHS.

Sendo tudo para o momento, permenêcêmos à disposiÉo para queisquer

esclarecimentos necessários.

\

T

Atenciosamente,

s.A

Dennis Sunega

Diretor

Anexo I - Licença de Fauna - 2018

Anexo ll - e-mail 28.06.2018

Anexa lll- e-mail 10.05.2018

Rua AfoDso Brâ?. .l7l
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I - INTRODUÇÃO 

 

O empreendedor TAZEM PARTICIPAÇÕES S.A., em razão de decisão do Superintendente da 

Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI que indeferiu o requerimento de licença prévia 

para o empreendimento denominado PCH Ferradura, apresentou recurso administrativo/pedido de 

reconsideração, em 18/10/2018, conforme documento protocolado no SIGED sob nº 00793565 

1501 2018, aduzindo suas razões para que a referida decisão seja, primeiramente, reconsiderada 

por quem a emanou e, não o sendo, que haja posterior análise do recurso pela Unidade Regional 

Colegiada Leste Mineiro nos termos do art. 41 do Decreto 47.383/2018. 

 

O presente parecer visa instruir as autoridades competentes para decisão, conforme segue: 

 

II - DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO RECURSO E PARA DECISÃO 

 

Conforme estabelecido no art. 47 do Decreto nº 47.383/2018, o órgão que subsidiou a decisão 

recorrida analisará o atendimento às condições previstas nos arts. 39 a 45, as razões recursais e 

os pedidos formulados pelo recorrente, emitindo parecer único fundamentado, com vistas a 

subsidiar a decisão do recurso pelo órgão competente, admitida a reconsideração. Assim, tendo a 

decisão recorrida sido emitida pelo Superintendente da SUPPRI, a esta cabe tomar as providências 

acima descritas. 

 

Quanto à decisão, observa-se o disposto no DECRETO 46953, DE 23/02/2016, que dispõe sobre a 

organização do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, de que trata a Lei nº 21.972, 

de 21 de janeiro de 2016, quanto à competência da URC: 

 

Das Unidades Regionais Colegiadas 

 

Art. 9º – As URCs são unidades deliberativas e consultivas encarregadas de 

propor e compatibilizar, no âmbito de sua atuação territorial, as políticas de 

conservação e preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento 

sustentável, competindo-lhes: 

 

V – decidir, em grau de recurso, como última instância, sobre: 

a) processos de licenciamento ambiental e suas respectivas intervenções 

ambientais, decididos pelas Superintendências Regionais de Meio Ambiente 

– Suprams – ou pela Superintendência de Projetos Prioritários – Suppri –, 

admitida a reconsideração por essas unidades; (Alínea com redação dada 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=21972&ano=2016&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=21972&ano=2016&tipo=LEI
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pelo art. 4º do Decreto nº 47.565, de 19/12/2018, em vigor a partir de 

1º/1/2019.) 

 

Considerando referida determinação, o recurso deverá inicialmente ser submetido à análise da 

autoridade que emitiu a decisão que poderá reconsiderá-la e, não havendo alteração, o mesmo 

deverá ser remetido à Unidade Regional Colegiada Leste Mineiro, conforme solicitado pelo 

Recorrente, para decisão definitiva.  

 

III - DO CABIMENTO DO RECURSO 

 

De acordo com o art. 40 do Decreto nº 47.383/2018, cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto 

da decisão que deferir ou indeferir o pedido de licença. Portanto, a manifestação do recorrente está 

de acordo com o previsto na legislação.  

 

IV - DA LEGITIMIDADE 

 

O recorrente demonstrou ser parte legítima para interpor o presente recurso, nos termos do art. 43 

do Decreto nº 47.383/2018, in verbis: 

 

Art. 43 – São legitimados para interpor os recursos de que trata o art. 40: 

I – o titular de direito atingido pela decisão, que seja parte no respectivo processo de 

licenciamento; 

(...) 

 

V - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 

Estabelece o art. 45 do Decreto nº 47.383/2018 que a peça de Recurso deverá conter: 

 

Art. 45 – A peça de recurso deverá conter: 

I – a autoridade administrativa ou a unidade a que se dirige; 

II – a identificação completa do recorrente; 

III – o endereço completo do recorrente ou do local para o recebimento de notificações, 

intimações e comunicações relativas ao recurso; 

IV – o número do processo de licenciamento cuja decisão seja objeto do recurso; 

V – a exposição dos fatos e fundamentos e a formulação do pedido; 

VI – a data e a assinatura do recorrente, de seu procurador ou representante legal; 

VII – o instrumento de procuração, caso o recorrente se faça representar por advogado 

ou procurador legalmente constituído; 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47565&ano=2018&tipo=DEC
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VIII – a cópia dos atos constitutivos e sua última alteração, caso o recorrente seja pessoa 

jurídica. 

 

Foram juntados pelo Recorrente os seguintes documentos: Procuração, documentos constitutivos 

da empresa, CNPJ, cópia da publicação da decisão no IOF (18/09/2018), comprovante de 

pagamento da taxa de expediente no valor de R$ 487,71. Sendo assim, evidencia-se que o Recurso 

Administrativo apresentado preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 45 do Decreto em 

referência foram obedecidos.  

 

VI - DA TEMPESTIVIDADE 

 

O recurso administrativo/pedido de reconsideração foi protocolado no dia 18 de outubro de 2018. 

Considerando que a publicação do indeferimento da defesa ocorreu no dia 18 de setembro de 2018, 

foi cumprido o requisito da tempestividade conforme determina o art. 44 do Decreto nº 47.383/2018. 

 

VII - DA TAXA DE EXPEDIENTE 

 

De acordo com o disposto no art. 46, IV, o recurso não será conhecido quando interposto sem o 

comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente prevista no item 6.22.1 da Tabela A 

do Regulamento das Taxas Estaduais – RTE –, aprovado pelo Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 

1997 (Artigo com redação dada pelo art. 2º do Decreto nº 47.508, de 8/10/2018, retroagindo seus 

efeitos a partir de 30/3/2018). O recorrente apresentou o comprovante de quitação exigido. 

 

Pelo exposto, tendo em vista que o Recurso Administrativo contra o indeferimento da Licença 

Previa, Processo Administrativo Nº 04554/2008/001/2009, preenche todos os requisitos 

estabelecidos na legislação vigente, deve ser o mesmo conhecido.  

 

VIII - DA DISCUSSÃO 

 

1) DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO 

 

A recorrente, inicialmente, tece breve relato sobre os fatos envolvendo o empreendimento, 

descrevendo todo o caminho percorrido desde a formalização do processo junto à SUPRAM LM até 

o seu envio à SUPPRI, por Deliberação do GCPPDES – Grupo de Coordenação de Política Pública 

de Desenvolvimento Sustentável, em 27/03/2017. Noticia as reuniões realizadas entre 

empreendedor e equipe técnica da Superintendência, nas quais foi detectada a necessidade de 

atualização dos estudos, tendo em vista o lapso temporal de mais de 10 anos de tramitação do 

processo. 
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E assim, inconformada com a decisão exarada pelo Superintendente da SUPPRI, que indeferiu o 

requerimento de licença prévia para o empreendimento PCH Ferradura, insurge a Recorrente 

apresentando as alegações abaixo: 

 

1.1) Em sede de preliminares foram feitas as seguintes alegações: 

 

a) Nulidade da decisão ante incompetência decisória da SUPPRI: Segundo expõe o 

recorrente, não caberia à Superintendência de Projetos Prioritários emitir decisão no caso 

em tela, tendo em vista a necessidade de supressão de maciço florestal pertencente ao 

Bioma da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração. Neste caso, segundo aponta, a 

competência para decisão pertence à Câmara de Infraestrutura e Energia – CIE do COPAM 

de acordo com o disposto no art. 14, IV, d, da Lei nº 46.953/2016. À SUPPRI caberia, 

apenas, conforme artigo 15, I, §3º, do Decreto nº 47.042/2016, fazer a análise do processo. 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que o processo nº 04554/2008/001/2009 se refere ao pedido de 

regularização, licença prévia, de atividade descrita no código E-02-01-1, da Deliberação Normativa 

COPAM nº 217/2017, a saber: Sistema de geração de energia, exceto central geradora hidrelétrica 

(23,5 MW). O empreendimento foi classificado como Classe 4.  

 

O processo teve início na SUPRAM LM, contudo, tendo sido classificado como prioritário, por meio 

da Deliberação GCPPDES nº 0412018 de 20 de março de 2018, foi encaminhado à SUPPRI, em 

março de 2018, em atendimento ao disposto no art. 25, da Lei nº 21.972/2016. 

 

Neste sentido, quanto à competência decisória, deve-se observar o disposto no art. 4º do Decreto 

nº 47.383, de 02/03/2018, que determina à Semad analisar e decidir, por meio da 

Superintendência de Projetos Prioritários – Suppri –, sobre os processos de licenciamento 

ambiental de atividades ou empreendimentos classificados como prioritários, conforme o art. 25 da 

Lei nº 21.972, de 2016, desde que: 

I – de pequeno porte e pequeno potencial poluidor; 

II – de pequeno porte e médio potencial poluidor; 

III – de médio porte e pequeno potencial poluidor; 

IV – de pequeno porte e grande potencial poluidor; 

V – de médio porte e médio potencial poluidor; 

VI – de grande porte e pequeno potencial poluidor. 

 

Portanto, considerando os critérios acima, a competência decisória, de fato, cabe à SUPPRI em 

razão da classe do empreendimento. 
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Tendo feito este esclarecimento, passemos à questão da supressão de vegetação em estágio de 

regeneração médio ou avançado, em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que, 

segundo argumentos do Recorrente, deslocaria a competência decisória para a Câmara de 

Infraestrutura e Energia – CIE do COPAM de acordo com o disposto no art. 14, IV, d, do Decreto nº 

46.953/2016. 

 

De fato, a redação original da legislação vigente determinava a competência das câmaras técnicas 

para decisão deste tipo de processo, contudo, alterações legislativas posteriores mudaram este 

cenário. Vejamos: 

 

A previsão contida na Lei nº 21.972 /2016, art. 14, III, “d”, que trazia dispositivo determinando a 

competência exclusiva das câmaras técnicas do COPAM para decidir sobre processos de 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos nos casos em que houver 

supressão de vegetação em estágio de regeneração médio ou avançado, em áreas prioritárias para 

a conservação da biodiversidade, foi revogada pelo art. 92, X, da Lei nº 22.796, de 28/12/2017, 

conforme segue: 

 

Art. 14 – O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – tem por 

finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer normas 

regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional 

para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos 

ambientais, competindo-lhe: 

 

(...) 

 

III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor; 

d) (Revogada pelo inciso X do art. 92 da Lei nº 22.796, de 28/12/2017.) 

 

Dispositivo revogado: “d) nos casos em que houver supressão de 

vegetação em estágio de regeneração médio ou avançado, em áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade;” 

 

(...) 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=22796&ano=2017&tipo=LEI
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Resta evidente que tal alteração legislativa retirou das câmaras técnicas a competência exclusiva 

para decidir tais processos de licenciamento. Reforça tal entendimento o fato de que o legislador 

inseriu no art. 14 acima transcrito o inciso XI, segundo o qual compete ao COPAM: 

XI – decidir sobre os processos de intervenção ambiental, nos casos em 

que houver supressão de vegetação secundária em estágio médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica e em áreas prioritárias 

para a conservação da biodiversidade definidas em regulamento. (Inciso 

acrescentado pelo art. 77 da Lei nº 22.796, de 28/12/2017.) 

 

Observa-se, pela disposição da norma, que o inciso XI não trata de processos de licenciamento 

ambiental em que há supressão de vegetação, mas de processos de intervenção ambiental apenas, 

ou seja, processos em que há requerimento de supressão de vegetação desvinculados do processo 

de licenciamento ambiental (nestes casos, a decisão compete às Unidades Regionais Colegiadas 

– URCs, de acordo com o art. 3º, XVIII, do Decreto nº 46953/2016, alterado pelo Decreto nº 47.565, 

de 19/12/2018). 

 

Na mesma linha, a redação do Decreto nº 46.953, de 23/02/2016, também foi alterada pelo Decreto 

nº 47.565, de 19/12/2018, conforme segue: 

 

Art. 14 – A CMI, a CID, a CAP e a CIF têm as seguintes competências: 

 

IV – decidir sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a 

natureza da atividade ou empreendimento de sua área de competência: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor; 

d) (Revogada pelo inciso III do art. 19 do Decreto nº 47.565, de 

19/12/2018, em vigor a partir de 1º/1/2019.) 

 

Dispositivo revogado: 

“d) nos casos em que houver supressão de maciço florestal do bioma Mata 

Atlântica, em estágio de regeneração médio ou avançado, quando 

localizado em área prioritária para conservação da biodiversidade, conforme 

estabelecido em regulamento;” 

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=22796&ano=2017&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47565&ano=2018&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47565&ano=2018&tipo=DEC
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Na vigência da legislação revogada, ainda que se pudesse, por hipótese, atribuir à CIF a 

competência para deliberar sobre o tema, destaca-se que a carência de regulamentação impedia a 

aplicação imediata da norma. 

 

Portanto, a partir das alterações acima descritas, não mais compete às câmaras técnicas do 

COPAM, com exclusividade, decidir sobre processo de licenciamento ambiental nos casos em que 

houver supressão de maciço florestal do bioma Mata Atlântica, em estágio de regeneração médio 

ou avançado, quando localizado em área prioritária para conservação da biodiversidade. 

 

A decisão da Superintendência de Projetos Prioritários, considerando o acima exposto, portanto, 

não afronta a legislação vigente. Deve-se considerar a regra geral, baseada apenas na classe do 

empreendimento, vez que os dispositivos que determinavam a competência da Câmara de 

Infraestrutura – CIE foram expressamente revogados.  

 

b) Nulidade da decisão que desacolheu o pedido de arquivamento do processo: Alega o 

recorrente que a decisão da Superintendência de Projetos Prioritários veiculada no 

OF.SUPPRI.SURAM.SEMAD.SESEMA n. 171/2018, que inadmitiu o pedido de 

arquivamento do processo é nula, vez que inobservou o disposto no art. 33, I, do Decreto nº 

47.383/2018, havendo, por isso, análise de mérito; Que não foi oportunizada à Recorrente 

manifestar-se previamente à decisão contrariando o que determinam os artigos 3º, II e III da 

Lei nº 9.784/1999 e o art. 6º da Lei Estadual nº 14.184/2002. Que houve desrespeito aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório previstos na Constituição Federal, vez que não 

houve possibilidade, por ausência de notificação, da Recorrente pronunciar ou aduzir 

alegações técnicas.  

 

Inicialmente, ressalta-se que a equipe técnica e jurídica desta Superintendência analisou os autos 

do PROCESSO PA COPAM Nº 04554/2008/001/2009 e identificou, de pronto, problemas relativos 

à ictiofauna e à biodiversidade aquática da Bacia do rio Santo Antônio, onde se pretende a 

instalação e operação da PCH Ferradura. 

 

Diante disso, iniciaram-se tratativas para esclarecer a questão visando buscar a melhor análise da 

viabilidade dos empreendimentos sem comprometer ambientalmente o ecossistema local.  

 

Ocorre que, após a realização de reuniões, análise de dados científicos publicados, consultas a 

especialistas em ictiofauna da bacia e outros pareceres técnicos já emitidos pelo órgão ambiental, 

concluiu-se pela inviabilidade do projeto, especialmente em razão da necessidade de conservação 

da grande biodiversidade presente na bacia, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas e 

impossibilidade de compatibilização dos empreendimentos com essa conservação. Os 
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empreendimentos atingem, inclusive, áreas consideradas como prioritárias para a conservação da 

espécie ameaçada Henochilus wheatlandii, conforme definido por especialista.  

 

Em função do acima exposto, foi elaborado o parecer único, com fundamentos técnicos e jurídicos 

justificando o indeferimento do processo.  Neste documento fica claro que esta Superintendência 

não entende viável a elaboração de novos estudos para que, futuramente, o empreendedor 

formalize novos pedidos de regularização. 

  

Diante da análise feita, o arquivamento do processo não era a medida adequada a ser tomada por 

este órgão, visto que não se vislumbrava – e ainda não se vislumbra - a possibilidade de se 

promover, futuramente, a regularização ambiental de empreendimentos hidrelétricos na bacia do 

Rio Santo Antônio. Acatar o arquivamento seria o mesmo que, indiretamente, anuir com novos 

pedidos de regularização a despeito da certeza de que estes não seriam aprovados.   

 

Diante do exposto e considerando, ainda, os princípios que devem reger a Administração Pública, 

especialmente, o da eficiência e o da economia processual, foi indicado, quando da elaboração do 

RELATÓRIO TÉCNICO SUPPRI Nº 10/2018, datado de 06 de agosto de 2018, o entendimento da 

equipe técnica quanto à inviabilidade do empreendimento. Em referido documento, consta a 

seguinte conclusão: 

 

Pela relevância da sub-bacia em termos de conservação da biodiversidade e como fonte 

de espécies para a possível recolonização do Rio Doce, após o grande impacto pelo 

rompimento da barragem de Fundão da Samarco, a equipe técnica entende que não 

há viabilidade ambiental de nenhum dos empreendimentos em análise pela 

SUPPRI – PCH Sete Cachoeiras, Ferradura e Ouro Fino e recomenda que as demais 

PCHs em análise pelo órgão ambiental sigam o mesmo entendimento.  

 

Tal decisão já havia sido tomada por este órgão ambiental quando do recebimento do pedido de 

arquivamento dos autos (realizado em 31 de agosto de 2018), razão pela qual a pretensão do 

empreendedor quanto ao arquivamento do processo foi indeferida. Assim, não se pode falar em 

inobservância do art. 33, I do Decreto nº 47.383/2018, vez que o pedido de arquivamento do 

processo se deu após a elaboração do RELATÓRIO TÉCNICO SUPPRI Nº 10/2018, documento 

prévio à elaboração do parecer único e de conhecimento do Recorrente.  

 

O Recorrente afirma, ainda, que a inobservância dos artigos 3º, II e III da Lei nº 9.784/1999 e do 

art. 6º da Lei Estadual nº 14.184/2002 implicou no desrespeito aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório previstos na Constituição Federal, vez que não lhe foi possibilitado, por ausência de 
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notificação, pronunciar ou aduzir alegações técnicas. Todavia, tais argumentações não merecem 

prosperar, vejamos: 

 

A decisão da Superintendência, exarada no parecer único nº 0652399/2018, observou o disposto 

no Decreto nº 47.383/2018, norma específica afeta ao tema, tendo sido cumpridas todas as fases 

processuais exigíveis para sua validade. Destaca-se a publicação da decisão, ocorrida em 

18/09/2018, oportunizou ao empreendedor a apresentação de recurso, momento em que pode 

expor suas razões de fato e de direito para que a decisão fosse reconsiderada, e, neste sentido, 

configurado está o cumprimento dos mandamentos constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório.   

 

Não há que se falar em notificação prévia à decisão, vez que não há previsão legal para tanto na 

norma específica que rege a questão. A Lei nº 9.784/1999 é norma geral aplicada aos processos 

administrativos no âmbito federal e sua aplicação deve ser afastada tendo em vista a existência de 

norma estadual específica, a saber, a Lei nº 14.184, de 31/01/2002. 

 

Registre-se, por fim, que houve cumprimento estrito do que determina o art. 5º da Lei nº 14.184, de 

31/01/2002, especialmente, a indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasaram a 

decisão, não se podendo falar em ilegalidade ou irregularidade que possam implicar em sua 

nulidade.  

 

1.2) Quanto ao mérito das seguintes alegações: 

 

a) O recorrente afirma que o parecer único da SUPPRI foi ancorado em três documentos: 

EIA/RIMA elaborado em 2008, tese de doutorado do Dr. Fábio Vieira e estudo de Avaliação 

Ambiental Integrada do rio Santo Antônio elaborado pela UFLA em 2012; Que a avaliação 

ambiental integrada elaborada pela UFLA, embora tendo sido aprovada pela Resolução 

SEMAD nº 1606/2012, não é suficiente para prevenir danos advindos da instalação e 

operação de empreendimentos hidrelétricos 

 

Cumpre esclarecer que o parecer único elaborado pela SUPPRI foi fundamentado em documentos 

científicos publicados, em relatórios técnicos, em estudos apresentados pelo empreendedor e, 

ainda, no conhecimento técnico da equipe do próprio órgão ambiental. Os textos citados no referido 

documento foram usados apenas como subsídio para formação da opinião e estão disponíveis em 

publicações oficiais ou no próprio processo. 

 

De fato, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) não se destina a apenas a prevenir danos advindos 

da instalação e operação de empreendimentos hidrelétricos. Sua utilização, quando da análise de 
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processos de regularização ambiental, vai muito além disso. No presente caso, buscou-se, com 

base na AAI, analisar os impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos de geração de 

energia na Bacia do Rio Santo Antônio e aplicar as recomendações contidas no documento 

conforme determina a Resolução SEMAD nº 1606, de 01 de junho de 2012. O indeferimento, 

contudo, não se baseou unicamente neste estudo. A equipe responsável pela análise realizou 

reuniões com especialistas, dentre eles o biólogo Fábio Vieira, o Prof. Dr. Paulo Pompeu, verificou 

artigos publicados em periódicos e manifestações de técnicos, cujas referências foram citadas no 

Parecer Único e no documento elaborado RELATÓRIO TÉCNICO SUPPRI nº10/2018 – Contexto 

das PCHs na Bacia do Rio Santo Antônio (Anexo 1). Estes documentos subsidiaram a opinião 

técnica da equipe multidisciplinar responsável pela análise, com formações diversas, capazes de 

avaliar os impactos advindos da instalação e da operação de empreendimentos hidrelétricos sob os 

mais diversos aspectos, incluindo a ictiofauna.    

 

b) Que em 2018 foi feita a atualização do diagnóstico ambiental, a reavaliação dos impactos 

ambientais e a proposição das medidas mitigadoras e programas ambientais necessários, 

conforme orientação da SUPPRI. 

 

A autorização de coleta, captura e transporte de fauna foi emitida em 13.04.2018 previamente à 

análise técnica do processo, tendo sido considerados apenas os requisitos necessários para um 

devido projeto de inventário, seguindo os padrões normativos vigentes, acatando a alegação do 

empreendedor de necessidade de atualização dos dados, tendo em vista a antiguidade das 

informações. As coletas da primeira campanha foram apresentadas em reunião realizada com a 

equipe técnica, mostrando seguirem o mesmo padrão e não alterando a condição inicial de 

inviabilidade do empreendimento frente os dados apresentados inicialmente. Muito pelo contrário, 

reforçam a informação de que as áreas do empreendimento são áreas de vida de espécies 

ameaçadas e endêmicas, em quantidade significativa.  

 

c) Que em junho de 2018 os resultados preliminares foram apresentados à SUPPRI 

que, por sua vez, indicou a necessidade de apresentação de respostas satisfatórias à 

questão da possibilidade de extinção do Andirá levando o empreendedor ao 

aprofundamento dos estudos de ictiofauna antes da conclusão do novo EIA/RIMA; Que 

existem estudos mais recentes que o elaborado pelo Dr. Fábio Vieira sobre a ocorrência do 

Andirá no Rio Santo Antônio com resultados menos alarmantes que o apontado pelo 

especialista em 2006. 

 

A atualização dos estudos requerida pelo empreendedor não foi recusada pela equipe técnica da 

SUPPRI que considerou a possibilidade de serem encontrados novos dados que pudessem refutar 

os estudos científicos adotados até então. Todavia, os dados coletados reforçaram a informação de 
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que a ADA da PCH Ferradura se tratava de área de vida de espécies ameaçadas, não trazendo 

nenhuma informação diversa daquelas descritas nos estudos adotados pela equipe como 

referência.  

 

d) Que apesar dos estudos citados nenhuma medida de preservação do Andirá foi adotada 

pelo Poder Público ou por instituições privadas e que a ocupação antrópica continua 

exercendo pressão sobre a bacia o que contribui negativamente para a conservação do meio 

ambiente; Que o lançamento de efluentes não tratados no Rio Santo Antônio impactam a 

qualidade de suas águas e que a necessidade de investigação ampla para identificação dos 

principais fatores de pressão sobre a biodiversidade e que esta análise, considerando 

também outros fatores ambientais, seria considerada no novo EIA RIMA; Que a existência 

de empreendimentos minerários no Rio Santo Antônio, que fazem uso consuntivo de água, 

implica em mobilização social em prol da defesa e conservação do rio, o que causa impacto 

quando do licenciamento de atividades hidrelétricas ainda que estas tenham características 

diversas da mineração. 

 

A bacia do Rio Santo Antônio é de importância extrema principalmente pela ocorrência de espécies 

endêmicas e ameaçadas, razão pela qual o Poder Público pretende decretar referido curso d’água 

em rio de preservação permanente.   

 

O projeto de lei nº 3082/2015, que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e propõe 

considerar o Rio Santo Antônio como sendo de preservação permanente a montante do reservatório 

UHE Salto Grande, foi mencionado no parecer único, mas não utilizado como argumentação para 

a conclusão da análise. Isto porque referido projeto de lei engloba os trechos manifestados pelo 

biólogo Fabio Vieira, em sua tese de doutorado, e outros pesquisadores considerados relevantes. 

Cabe ressaltar que, a despeito de ser ou não considerado de preservação permanente, o equilíbrio 

e o desenvolvimento sustentável são objetivos desta Secretaria e foram considerados amplamente 

na manifestação contida no Parecer Único, mostrando que os ganhos pela implantação do 

empreendimento são pequenos frente aos possíveis impactos na biodiversidade. 

 

Além disso, demonstra-se com clareza no Parecer Único que o maior impacto sobre espécies 

existentes no curso d’água decorre, justamente, da transformação de ambientes lóticos em lênticos, 

impacto principal causado por empreendimentos hidrelétricos, e não o lançamento de efluentes 

como argumenta o Recorrente. Ainda que a equipe técnica argumente que é fundamental a 

instalação de medidas de conservação na bacia, em nenhuma hipótese a degradação existente 

poderia justificar o agravamento dos impactos pela instalação e operação de novos 

empreendimentos, ainda que haja trade-offs de conservação e recuperação. 
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O impacto da instalação e operação de PCHs sobre a riqueza de espécies da ictiofauna é 

significativo sempre, por transformar o ambiente lótico em lêntico, alterando a temperatura da água, 

a velocidade e, consequentemente, a diversidade de habitats para as espécies. Além disso, a 

presença de mais um barramento reduzindo o trecho livre do Rio Santo Antônio e aumentando as 

barreiras entre o rio e o Rio Doce reduziriam as chances de recolonização de espécies quando da 

recuperação do Rio Doce.  

 

Não se pretende nesse momento dizer que a colonização seria das espécies de estudo do biólogo 

Fábio Vieira, como Henochilus wheatlandii ou Brycon opalinus, mas da grande biodiversidade da 

bacia do Rio Doce presente na sub-bacia do Rio Santo Antônio.  

 

e) Que a instalação de empreendimentos hidrelétricos à montante da UHE Salto Grande aliada 

à defasagem dos estudos indicam a necessidade de reanálise dos projetos hidrelétricos a 

partir de novos dados primários considerando os impactos cumulativos e sinérgicos; Que os 

resultados preliminares dos estudos para atualização do EIA RIMA realizados apontam 

riqueza ambiental maior que os de 2008 o que reforça a importância de atualização dos 

dados sobre a ictiofauna da região. 

 

A equipe técnica elaborou parecer conclusivo sobre a inviabilidade do empreendimento com base 

nas melhores informações disponíveis, na opinião de especialistas consagrados e nos próprios 

estudos dos empreendimentos, com interpretações de cunho conservacionista e de avaliação de 

impactos. A maior riqueza ambiental seria argumento contrário à viabilidade do empreendimento, o 

que reforça a incoerência de se ampliarem estudos que apenas confirmariam a opinião da equipe 

técnica, com dispêndio financeiro e impacto das coletas sobre a comunidade faunística.  

 

f) Que, em relação ao Andirá, os novos estudos apresentam resultados diversos dos 

apontados pelo prof. Fábio Vieira, sendo sua ocorrência apontada com maior frequência e 

em locais distintos daqueles apontados pelo especialista em sua tese de doutorado (cerca 

de 25 km da área selecionada para implantação da PCH) 

 

Os dados apresentados em estudos diversos foram discutidos no Parecer Único e em documentos 

disponíveis no processo elaborados pela equipe técnica. Neste caso específico, há um estudo 

único, elaborado por Latini e colaboradores (2008), cuja metodologia aplicada para estimar a área 

de ocorrênciade Henochilus wheatlandii se mostra inadequada tecnicamente, sem respaldo de 

confirmação de populações estabelecidas fora da sub-bacia do rio Santo Antônio. 

Independentemente disso, a abrangência da área de vida da espécie não reduziria, fosse ela 

verdadeira, a relevância de áreas de reprodução e migração determinadas em estudos de longo 

prazo, como as ocupadas pelo empreendimento.  
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g) Que no parecer único, a SUPPRI descreve a importância das UHEs Salto Grande e Porto 

Estrela para a conservação de espécies no Rio Santo Antônio e que, a despeito da 

existência das usinas, há ocorrência da espécie Andirá em vários trechos do rio Santo 

Antônio; Que, diante disso, fica evidente a necessidade de um novo EIA para avaliação da 

viabilidade ambiental da PCH e que o indeferimento do processo, baseado em estudos 

antigos, foi indevido; Que houve alteração no projeto da PCH Sete Cachoeiras que passou 

a não necessitar do trecho de vazão reduzida, fator positivo para qualidade das águas e 

para a ictiofauna; Que a conclusão da SUPPRI lançada no parecer único foi subsidiada em 

premissas não mais válidas, pois que feita em estudos desatualizados. 

 

É de conhecimento geral que as PCHs possuem alta rigidez locacional, uma vez que a partição de 

queda para a maximização de geração de energia é pre-determinada pela ANEEL e apenas 

pequenas alterações do local do barramento podem ser realizadas no processo de licenciamento.  

 

A análise dos processos considerou esta peculiaridade e todas as demais afetas aos projetos 

apresentados para licenciamento. Contudo, não ficou limitada apenas aos estudos apresentados, 

considerados defasados pelo empreendedor, mas buscou informações diversas para construir seu 

entendimento.  

 

A equipe técnica adotou ainda do princípio da precaução para os aspectos em que se tem incerteza, 

principalmente aquela inerente a qualquer método cientifico. No caso em tela, tem-se que o impacto 

sobre as populações é claro e, ainda que o empreendedor tente se valer de incerteza para viabilizar 

o empreendimento, é dever do órgão ambiental adotar os princípios da precaução e da prevenção 

para garantir o último refúgio da ictiofauna da bacia, frente a poucos ganhos socioeconômicos que 

se verificará com a implantação do empreendimento.  

 

IX - CONCLUSÃO 

 

Por todo exposto, sugere-se o indeferimento dos argumentos apresentados pelo Recorrente, tanto 

em relação às preliminares alegadas, quanto ao mérito, os quais não devem ser admitidos para fins 

de revisão da decisão exarada pela SUPPRI.  

 

Em sendo assim, encaminha-se o presente parecer ao Superintendente da Superintendência de 

Projetos Prioritários para, querendo, reconsiderar sua decisão, conforme possibilita a legislação. 

Não sendo este, todavia, o seu entendimento, que seja o processo encaminhando à URC Leste 

Mineiro para os devidos fins.  
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ANEXOS: 

 

1 – RELATÓRIO TÉCNICO SUPPRI nº10/2018 – Contexto das PCHs na Bacia do Rio Santo 

Antônio  

 

2 – PARECER ÚNICO Nº 0652399/2018 (SIAM)  - PA COPAM 04554/2008/001/2009 
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