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Em 29 de agosto de 2019, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Atividades de 1 

Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF), na 2 

sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 3 

(SEMAD), em Belo Horizonte. Participaram os seguintes conselheiros titulares e 4 

suplentes: o presidente suplente Elias Nascimento de Aquino, representante da 5 

SEMAD. Representantes do poder público: Daniel Ferreira de Souza, da 6 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede); Alexandre 7 

Augusto Carneiro, da Secretaria de Estado de Governo (Segov); Selma Maria 8 

de Oliveira Lopes Cabaleiro, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 9 

Minas Gerais (Codemig); Petra Rafaela de Oliveira Silva Mello, da Secretaria de 10 

Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra); Michelle Souza Costa, da 11 

Secretaria de Estado de Saúde (Sede); Magid Figueiredo Ali, da Companhia de 12 

Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-Minas). Representantes da 13 

sociedade civil: Adriano Nascimento Manetta, da Câmara do Mercado 14 

Imobiliário de Minas Gerais (CMI); Marcos Vaz de Oliveira Moutinho, do 15 

Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais 16 

(Sicepot-MG); Carlos Eduardo Battesini Pereira, do Sindicato da Indústria da 17 

Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG); Ronaldo 18 

Vasconcellos Novais, da Organização Ponto Terra; Samir Abud Mauad, da 19 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-MG); José do 20 

Carmo Dias, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG). 21 

Assuntos em pauta . 1) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO . 22 

Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) ABERTURA . O presidente suplente 23 

Elias Nascimento de Aquino declarou aberta a 28ª reunião da Câmara de 24 

Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e 25 

Urbanização. Em seguida, fez leitura do memorando da SEMAD em que é 26 

indicado para presidir a sessão. 3) COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS E 27 

ASSUNTOS GERAIS . Conselheiro Ronaldo Vasconcellos Novais: “No intuito de 28 

cumprir o nosso papel de terceiro setor, de conscientização, informação e até 29 

de sobrevivência da ONG, nós vamos realizar agora em setembro dois cursos 30 

na área ambiental. O primeiro tem muito a ver com a questão da deliberação 31 

normativa que nós votamos aqui, da possibilidade, por exemplo, de o contador 32 

ou técnico de contabilidade fazer o licenciamento ambiental simplificado. A 33 

deliberação normativa prevê isso, o que não exige a responsabilização técnica 34 

nem de engenheiro nem de advogado. Esse curso vai ser no dia 14 de 35 

setembro. O título é ‘licenciamento ambiental simplificado para contadores e 36 
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para técnicos em contabilidade’. E o outro é sobre mediação de conflitos 37 

socioambientais, também em setembro. Já estão abertas as inscrições. Para 38 

fazer inscrição, basta acessar a plataforma do Sympla: 39 

sympla.com.br/pontoterra. A outra questão é que é preciso parabenizar o atual 40 

trabalho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 41 

Sustentável pela criação do Comitê de Diretrizes para descaracterização das 42 

barragens a montante. Eu li no site da SEMAD as informações, a composição. 43 

Tem gente com mestrado, gente com vivência, gente do poder público, do poder 44 

privado e o Ministério Público. São 19 membros que vão fazer nesse Comitê um 45 

trabalho de definir as diretrizes para descaracterização das barragens a 46 

montante em Minas Gerais, cujo número, pelo que me consta, é de 43 a serem 47 

trabalhadas pelo Comitê. E dizer que é importante que se entenda que a 48 

mineração de 2019 é uma mineração do século XXI e não pode ser mais do 49 

século XIX nem do século passado. Nesse sentido, também temos que sentir 50 

que alguns órgãos começam a entender essa nova postura que é necessária da 51 

mineração. Por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de Minas 52 

Gerais (Fiemg) está tomando uma nova postura e soltou um comunicado muito 53 

interessante. O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) mexeu na sua direção 54 

e colocou dois mineiros competentes, com os quais eu já tive a oportunidade de 55 

conviver: Wilson Brumer e Flávio Ottoni Penido. Essas coisas todas mostram 56 

que o setor de mineração está enxergando que ou muda ou acaba. São 57 

pessoas muito competentes, que sabem conversar, entendem de mineração, 58 

entendem de diálogo, e tomara que sejam felizes no Ibram, para o bem da 59 

mineração brasileira e mineira. Parabéns à SEMAD pela criação desse Comitê, 60 

que já começou a trabalhar.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “É 61 

gratificante perceber que as ações da Secretaria têm sido bem recebidas, 62 

inclusive, em razão da manifestação do senhor, pela sociedade civil, aqui dentro 63 

do próprio Conselho Estadual, que é o órgão responsável pela emanação da 64 

Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. Eu peço à assessoria do 65 

Colegiado que leve ao conhecimento do secretário, porque é muito importante 66 

para nós termos esse feedback das ações da Secretaria. Agradecemos também 67 

esse esforço na realização de cursos, porque, na medida em que os 68 

profissionais são melhor capacitados, nós temos uma probabilidade menor de 69 

encontrar falhas nos processos. Com isso, ganham o cidadão e o 70 

empreendedor que procurou o órgão ambiental para se regularizar. Porque 71 

percebemos, muitas vezes, hoje, que a falta de conhecimento e de informações 72 

e a atuação de maus profissionais são a grande causa do insucesso da maioria 73 

dos processos que são arquivados ou indeferidos na análise pelas equipes 74 

técnicas. Eu acho que é uma iniciativa muito importante da instituição.” Vânia 75 

Mara de Souza Sarmento/SEMAD: “Foi publicado no ‘Diário Oficial’ do Estado, 76 

no dia 13 de agosto, e tem um banner no site da SEMAD para o processo de 77 

eleição do COPAM. Tem toda a estrutura do processo seletivo dentro do site, 78 

como as datas do processo, prazo para habilitação e cadastramento. Esse 79 
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edital trouxe uma novidade, que é todo digital. A entidade que tiver interesse vai 80 

entrar no site, vai se cadastrar e pedir uma senha. ‘Eleição COPAM para o 81 

biênio 2020/2022’. O site é bem intuitivo, o edital é bem claro em suas regras. 82 

Até agora não tivemos nenhuma entidade que queira participar do processo que 83 

tivesse tido dificuldade ou alguma dúvida. O prazo está aberto desde o dia 3 de 84 

agosto. E tem a habilitação de usuário externo no cadastro do SEI, que é o 85 

sistema de informações do Estado, e a inscrição no processo eletrônico. As 86 

regras são bem claras e estão dispostas no edital. E nós temos o e-mail 87 

‘eleicãocopam2019@meioambiente.mg.gov.br’ e os nossos telefones também 88 

da Secretaria Executiva. Estamos à disposição e pedimos aos senhores 89 

conselheiros que sejam propagadores desse edital para que possamos ter um 90 

número bem significativo de candidatos tanto das organizações não 91 

governamentais, da comunidade científica, notório saber e também 92 

representantes de entidades de organizações da sociedade civil e de 93 

profissionais liberais.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Nós contamos 94 

com a colaboração dos senhores conselheiros na divulgação desse edital. Além 95 

das instituições consideradas natas, que possuem assento fixo no COPAM, é 96 

muito importante divulgar para que as instituições que participam do processo 97 

eletivo venham se apresentar em maior número possível.” Conselheiro Ronaldo 98 

Vasconcellos Novais: “Para quem está no COPAM há muito tempo, como é o 99 

nosso caso, esse processo é inovador. Ele pode parecer muito fácil, mas eu tive 100 

alguma dificuldade. É importante que o pessoal fique à disposição para nos 101 

orientar. Nós temos um grupo de conselheiros do COPAM, da sociedade civil, e 102 

hoje eu recebi um zap do Gustavo Malacco dizendo: ‘Preencham porque é meio 103 

complicado e tem essa dificuldade. Não deixem para preencher na última hora’. 104 

Eu confesso que nós da Ponto Terra ainda estamos apanhando no processo, 105 

mas estou falando isso aqui muito mais no sentido de colaborar. Não é fácil, não 106 

é muito tranquilo, é muito mais complicado do que nos anos passados e tem 107 

uma série de pegadinhas.” Vânia Mara de Souza Sarmento/SEMAD: “Senhor 108 

conselheiro, é até uma surpresa para nós, pois já tem candidatos inscritos, e até 109 

o momento foi o primeiro conselheiro que falou da dificuldade. O próprio edital 110 

traz que, em qualquer dificuldade, todas as nossas Suprams estão à disposição 111 

para orientar e instruir em qualquer parte do processo, bem como a nossa 112 

equipe, por meio do e-mail ‘eleicãocopam2019@meioambiente.mg.gov.br’ ou 113 

por telefone. Ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.” 114 

Conselheiro Ronaldo Vasconcellos Novais: “Eu vou ler, de Gustavo Malacco 115 

encaminhando para nós: ‘Pessoal, bom dia. Alertando a vocês que a inscrição 116 

para o processo é um pouco chata. Solicito atenção para quem não possui 117 

cadastro no SEI. Ele é obrigatório, pois toda inscrição será realizada por essa 118 

plataforma...’ Tem uma série de considerações aqui. ‘Para cadastro no SEI, 119 

procure realizar na próxima semana. Está tudo explicado no edital do COPAM, 120 

mas tem suas dificuldades’. Se for preciso, vamos ligar e nos informar. E tomara 121 

que dê tudo certo.” Vânia Mara de Souza Sarmento/SEMAD: “A questão 122 
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inovadora é essa mesma, é o nosso futuro, é ser digital. Antes, nós recebíamos 123 

todo o calhamaço de documentos, o que gerava papel, gerava resíduos. Hoje a 124 

nossa intenção é que seja mesmo tudo on-line, mas, quanto à dificuldade para 125 

fazer parte do processo, nós estamos à disposição, e as nossas nove Suprams 126 

também, para elucidar. A equipe já está orientada, e o próprio edital já traz 127 

isso.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Realmente, a tendência é essa. 128 

Nós tivemos uma alteração recente na Lei 14.184/2002, que rege o processo 129 

administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, definindo o marco limite a 130 

partir do qual todos os processos serão eletrônicos. Até para nós que temos o 131 

dever de manejar essas ferramentas, no primeiro momento, passamos por uma 132 

dificuldade, que é natural, em razão da novidade. Mas com o tempo, daqui a 133 

alguns meses, os senhores terão acesso até mesmo a todo processo de 134 

licenciamento. Não será necessário que a vista dependa da remessa de um 135 

documento físico ou de gravação em mídia digital para compartilhamento, já que 136 

todos esses processos estarão disponíveis. Como a Vânia destacou, isso é 137 

fundamental para o aprimoramento do processo de transparência e o acesso de 138 

todo cidadão aos processos administrativos.” 4) EXAME DA ATA DA 27ª 139 

REUNIÃO. Aprovada por unanimidade a ata da 27ª reunião da Câmara de 140 

Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e 141 

Urbanização, realizada em 25 de julho de 2019. Votos favoráveis: Seinfra, SES, 142 

CMI, Sede, Cohab, Segov, Codemig, Crea, Ponto Terra, Sicepot e Sinduscon. 143 

Abstenção: Abes. 5) DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 234/2019. 144 

DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO PRODUTO DA 145 

ARRECADAÇÃO DO ICMS PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. 146 

Apresentação: Instituto Estadual de Florestas (IEF) . Cláudia Rocha, do IEF, 147 

fez apresentação da Deliberação Normativa COPAM nº 234/2019, que dispõe 148 

sobre distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS 149 

pertencente aos municípios. Manifestação. Conselheiro Adriano Nascimento 150 

Manetta: “Eu quero acompanhar o Ronaldo Vasconcellos no que ele colocou da 151 

questão do secretário. E antes dele eu acompanhei o Jairo Isaac e também fui 152 

fã do trabalho daquele secretário, e agora sou fã da continuidade desse trabalho 153 

com o Dr. Germano. E esta é uma norma que eu pude acompanhar, ainda que à 154 

distância, sendo elaborada ao longo de todo esse período, em muitos grupos de 155 

trabalho, com bastante discussão, debates, dificuldades mesmo. É um assunto 156 

complexo. Eu participei da deliberação na CNR, e, na minha leitura, 157 

conseguiram um trabalho muito consistente, muito coerente e que produziu até 158 

um consenso muito rápido no Conselho. Então eu queria deixar o meu elogio às 159 

pessoas que participaram disso. Eu acho que foi uma norma muito bem 160 

construída com todos os atores envolvidos e que ficou com um resultado muito 161 

satisfatório.” 6) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE LICENÇA 162 

PRÉVIA. 6.1) Voltalia Energia do Brasil Ltda. Compl exo Fotovoltaico 163 

Janaúba VLT. Usina solar fotovoltaica. Janaúba/MG. PA 164 

05241/2019/001/2019. Classe 4 (conforme Lei nº 21.9 72/2016, artigo 14, 165 
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inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Norte d e Minas . Licença 166 

concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos favoráveis: 167 

Seinfra, SES, Sede, Cohab, Segov, Sinduscon, Sicepot, Ponto Terra, Crea, 168 

Abes e Codemig. Ausência: CMI. 7) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA 169 

EXAME DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 7.1) SAE - Superinten dência de Água 170 

e Esgoto de Araguari. ETE Brejo Alegre. Estação de tratamento de esgoto 171 

sanitário. Araguari/MG. PA 05246/2009/003/2019. Cla sse 4 (conforme Lei nº 172 

21.972/2016, artigo 14, inciso III, alínea b). Apre sentação: Supram Triângulo 173 

Mineiro e Alto Paranaíba . Licença concedida por unanimidade nos termos do 174 

Parecer Único. Votos favoráveis: Sinduscon, Sicepot, Ponto Terra, Crea, Abes, 175 

Codemig, Segov, Cohab, Sede, CMI, SES e Seinfra. 8) PROCESSO 176 

ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO D E 177 

VALIDADE DE LICENÇA PRÉVIA. 8.1) Parque Granja Mari leusa 178 

Participações S/A. Loteamento do solo urbano para f ins exclusiva ou 179 

predominantemente residenciais. Uberlândia/MG. PA 2 2273/2014/001/2015. 180 

Classe 5. Apresentação: Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba . 181 

Prorrogação de prazo concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único. 182 

Votos favoráveis: Sinduscon, Sicepot, Ponto Terra, Crea, Abes, Codemig, 183 

Segov, Cohab, Sede, CMI, SES e Seinfra. 9) ENCERRAMENTO. Não havendo 184 

outros assuntos a serem tratados, o presidente Elias Nascimento de Aquino 185 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual foi 186 

lavrada esta ata. 187 

________________________________________________________________ 188 

APROVAÇÃO DA ATA 189 

 190 

________________________________________________________________ 191 

Elias Nascimento de Aquino 192 

Presidente da Câmara de Atividades de Infraestrutur a 193 

 de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização 194 


