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Em 17 de fevereiro de 2020, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Políticas de 1 

Energia e Mudanças Climáticas (CEM) do Conselho Estadual de Política 2 

Ambiental (COPAM), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 3 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte. Participaram os 4 

seguintes conselheiros titulares e suplentes: a presidente suplente Letícia 5 

Capistrano Campos, representante da SEMAD. Representantes do poder público: 6 

Ana Cláudia Miranda Albanez, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 7 

Abastecimento (Seapa); Ronaldo Alexandre Barquette, da Secretaria de Estado de 8 

Desenvolvimento Econômico (Sede); Márcio Roberto Ferreira de Oliveira Ribeiro, 9 

da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult); Nádia Lima Sousa 10 

Madureira Silva, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra); 11 

Verônica Ildefonso Cunha Coutinho, da Secretaria de Estado de Governo (Segov); 12 

Maria Thereza Hermeto Franco, da Comissão de Meio Ambiente e 13 

Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 14 

Gerais (ALMG). Representantes da sociedade civil: Antônio Walter dos Santos 15 

Pinheiro Filho, da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel); 16 

Taiana Guimarães Arriel, da Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif); 17 

Alisson Frederico Medeiros Ferreira, da Federação das Indústrias do Estado de 18 

Minas Gerais (Fiemg); Alfredo Marques Diniz, do Conselho Regional de 19 

Engenharia e Agronomia (Crea). Assuntos em pauta. 1) EXECUÇÃO DO HINO 20 

NACIONAL BRASILEIRO. Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) ABERTURA. 21 

A presidente suplente Letícia Capistrano Campos declarou aberta a 19ª reunião da 22 

Câmara de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas. 3) COMUNICADOS DOS 23 

CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. Presidente Letícia Capistrano Campos: 24 

“Nós temos dois comunicados a fazer. O primeiro é um comunicado da própria 25 

FEAM, comunicar que estão abertas as eleições do Conselho Curador da FEAM 26 

para os membros designados. Estão abertas até o dia 4/3 por meio do Edital de 27 

Convocação SEMAD/FEAM nº 1/2020. Quem tiver interesse, basta apenas enviar 28 

um ofício da entidade indicando sua candidatura, assinado por seus 29 

representantes, com a documentação que está descrita naquele cartaz. E qualquer 30 

dúvida que tiverem, basta contactarem o telefone 3915-1217 ou encaminharem e-31 

mail para ‘gabinete.feam@meioambiente.mg.gov.br’. O segundo comunicado é um 32 

vídeo do SEMAD Recomenda.” * Exibição de vídeo institucional sobre o 33 

lançamento do selo SEMAD Recomenda. Presidente Letícia Capistrano Campos: 34 

“Esse vídeo mostra que as boas práticas e ações que promovem a conservação 35 

do meio ambiente ganharam agora oportunidade em Minas de serem valorizadas 36 

com um reconhecimento específico, a partir de terça-feira, dia 11/2. Nessa data, a 37 
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou o 38 

selo SEMAD Recomenda, iniciativa que pretende reconhecer e agraciar aquelas 39 

ações que trouxerem a conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade no 40 

Estado de Minas Gerais, melhorias no saneamento, adoção de fontes de energia 41 

sustentável, ações de educação ambiental, incentivo ao turismo ecológico, entre 42 

outras. O objetivo é que as propostas representem uma valorização do meio 43 

ambiente por parte dos empreendedores.” 4) EXAME DA ATA DA 18ª REUNIÃO 44 

DA CEM. Aprovada por unanimidade a ata da 18ª reunião da Câmara de Políticas 45 

de Energia e Mudanças Climáticas, realizada em 25 de novembro de 2019. Votos 46 

favoráveis: Segov, Seinfra, Seapa, Sede, Abragel, Amif, Crea e Fiemg. Ausências: 47 

Abes, Secult, Assembleia Legislativa, Cáritas Diocesana de Itabira. 5) SISTEMA 48 

DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SLA). Apresentação: Secretaria de Estado 49 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Daniel dos 50 

Santos Gonçalves, da SEMAD, fez apresentação sobre o novo Sistema de 51 

Licenciamento Ambiental (SLA) do Estado de Minas Gerais. O conteúdo da 52 

exposição foi disponibilizado no site da SEMAD. Manifestações. Conselheiro 53 

Ronaldo Alexandre Barquette: “Daniel, parabéns. Parabéns à equipe toda. 54 

Realmente é um passo sensível para o empreendedor a questão do licenciamento 55 

ambiental. A minha pergunta: você falou do acesso, e esse sistema tem acesso 56 

público ao procedimento de licenciamento ambiental de um determinado projeto? 57 

Sim ou não. E, por exemplo, lá no Inde, como acompanhamos os projetos e 58 

damos assistência aos empresários, e eles estão sempre nos questionando a 59 

respeito do processo ambiental também, se nós poderíamos ter acesso ao 60 

andamento do processo dele, de licenciamento, por esse sistema.” Daniel dos 61 

Santos Gonçalves/SEMAD: “Sim, o sistema tem acesso público. Um dos 62 

pressupostos para elaborar o sistema é dar transparência. A diferença é que, com 63 

acesso privilegiado, vocês conseguem visualizar desde a fase de caracterização 64 

até a formação do processo, até a conclusão. O cidadão vai ver, quando se formou 65 

o processo, toda documentação relativa ao processo, a decisão do processo. Mas 66 

essa parte de caracterização, que antecede a formação de um processo, se esse 67 

processo ainda não foi formado, ele não vai ter acesso a isso, porque está ainda 68 

por conta do empreendedor. Mas quem tem esse acesso privilegiado pode 69 

monitorar se está realmente dando continuidade à caracterização, qual é o 70 

momento em que ele adentrou, o que está faltando para ele conseguir enviar para 71 

o órgão ambiental. Aí essa diferença, na verdade. Mas a transparência documental 72 

do processo é para ambas as partes, tanto para esse acesso diferenciado como 73 

para o cidadão em geral.” Conselheiro Alisson Frederico Medeiros Ferreira: 74 

“Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e reconhecer você, Daniel, e toda a 75 

equipe do governo pela condução desse processo. Eu acho que é um grande 76 

avanço dentro do processo de licenciamento ambiental. Nós que estamos no dia a 77 

dia. E eu tenho aqui duas dúvidas. Você mostrou ali as etapas desse processo, 78 

cinco etapas, comentou que duas etapas já foram implantadas, toda parte de 79 

caracterização até a obtenção da licença. As demais etapas, quais são os prazos 80 
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que estão planejados?” Daniel dos Santos Gonçalves/SEMAD: “O prazo inicial da 81 

fase 3 seria este ano também. Existem algumas vertentes que estão surgindo, que 82 

podem elastecer um pouco esse prazo. Por exemplo, o Estado tem o objetivo de 83 

colocar esse sistema para os municípios conveniados, é uma forma de uniformizar 84 

o procedimento, pelo menos para os que estão conveniados, que têm a 85 

obrigatoriedade de seguir os procedimentos e a legislação ambiental do Estado. 86 

Existe uma vertente também de se colocar o fluxo anterior do sistema de 87 

requerimento para os outros municípios de competência originária. Nós já temos 88 

103 municípios. Aí verificar se essa vertente de municipalização é mais prioritária 89 

que fechar as etapas no Estado. Então nós temos essa discussão ainda interna. 90 

Se realmente formos manter o cronograma com o SLA interno, nós temos essa 91 

previsão da fase 3, de conseguir fechá-la neste ano. Acontece que na fase 3 ainda 92 

conseguimos entregar módulos dentro da fase. Por exemplo, integração com a 93 

IDE está dentro do escopo da fase 3, mas não precisa esperar a fase completa 94 

para ser entregue. Então durante o desenvolvimento da fase nós vamos entregar 95 

uma série de ferramentas. Estando pronto, já entregamos. Então a fase 3 tem um 96 

escopo bem amplo. As fases 1 e 2 realmente nós temos que trabalhar 97 

integralmente para conseguir entregar ao sistema. As demais nós conseguimos 98 

fazer as entregas de formas esporádicas, pontuais. São diversas.” Conselheiro 99 

Alisson Frederico Medeiros Ferreira: “Muito obrigado. E uma outra dúvida é com 100 

relação ao que você comentou aqui sobre o Decreto 47.441, que fala sobre a 101 

proibição de solicitação de outros documentos do governo. Como está a evolução 102 

disso, por exemplo, a questão de manifestação do Iepha, a questão de 103 

declarações de conformidade municipais, se entram nisso ou não entram. Como 104 

vai funcionar isso?” Daniel dos Santos Gonçalves/SEMAD: “Nós temos a intenção 105 

de colocar um modo de tramitação de informação com os órgãos intervenientes 106 

dentro do SLA. Para forçar que a tramitação seja dentro do sistema, precisamos ir 107 

ao órgão, fazer algum termo, oficializar isso, por meio de uma resolução ou outro 108 

ato. Mas a intenção é que cadastremos os usuários e os órgãos intervenientes 109 

aqui, e ele consegue verificar o empreendimento e informar por aqui também. E 110 

não precisaríamos, por exemplo, nesse caso, de exigir que o empreendedor vá lá 111 

e mande para a gente. Ele entrega para o empreendedor. E se entregar via 112 

sistema nós já conseguimos ter acesso à informação e também trocar informações 113 

com esses órgãos, IEF, Iphan, ANM. Ainda está inicial, e nós queremos criar uma 114 

caixa de troca de informações com os órgãos intervenientes por aqui. Até para 115 

cumprir o decreto, nós precisamos fazer isso.” 6) RESULTADOS DA COP 25. 116 

Apresentação: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). Renata Muinhos 117 

Pereira, da FEAM, fez apresentação dos resultados da Conferência das Nações 118 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 25). O conteúdo da exposição foi 119 

disponibilizado no site da SEMAD. 7) PLANEJAMENTO 2020 DO NÚCLEO DE 120 

SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Apresentação: 121 

FEAM. Renata Muinhos Pereira, da FEAM, fez apresentação do Planejamento 122 

2020 do Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas. O conteúdo 123 
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da exposição foi disponibilizado no site da SEMAD. 8) ENCERRAMENTO. Não 124 

havendo outros assuntos a serem tratados, a presidente suplente Letícia 125 

Capistrano Campos declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata.  126 

__________________________________________________________________ 127 

APROVAÇÃO DA ATA 128 

 129 

__________________________________________________________________ 130 

Letícia Capistrano Campos  131 

Presidente suplente da Câmara de Políticas 132 

 de Energia e Mudanças Climáticas 133 


