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Pauta da 50ª Reunião Extraordinária da 

Câmara de Atividades Minerárias - CMI do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM 

Data: 11 de outubro de 2019, às 14h 
Local: Supram CM - Rua Espírito Santo, nº 495, 4º andar -  

Plenário, Centro, Belo Horizonte/MG  
 (Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lotação do local) 

 
 
1. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 
 
2. Abertura pelo Presidente da Câmara de Atividades Minerárias - CMI, Dr. Yuri Rafael de 
Oliveira Trovão. 
 
3. Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais. 
 
4. Exame da Ata da 49ª RO de 27/09/2019.   
 
5. Novos Procedimentos para Regularização de Recursos Hídricos. Apresentação: Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - Igam. 
 
6. Processo Administrativo para exame de Licença de Operação Corretiva:  
 
6.1 Samarco Mineração S.A. - Complexo Germano - Lavra a céu aberto com tratamento a 
úmido minério de ferro; disposição de estéril ou de rejeito inerte e não inerte da mineração; 
extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil; linhas de 
transmissão de energia elétrica; unidade de tratamento de minerais (UTM); obras de 
infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas), Pilhas de rejeito/estéril; estradas 
para transporte de minério/estéril; correias transportadoras; subestação de energia elétrica; 
tratamento de água para abastecimento; tratamento de esgotos sanitários; barragens de 
perenização; dragagem para desassoreamento em corpos d’água; outras formas de 
tratamento ou de disposição de resíduos não listadas ou não classificadas e postos 
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - Ouro 
Preto e Mariana/MG - PA/Nº 00015/1984/107/2017 ANM nº 933.382/2010 - Classe 6. 
Apresentação: Suppri.  
 
7. Encerramento. 
 
 
 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão 
Presidente da Câmara de Atividades Minerárias - CMI 


