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Em 19 de dezembro de 2019, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Atividades 1 

Agrossilvipastoris (CAP), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 2 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte. Participaram os 3 

seguintes conselheiros titulares e suplentes: a presidente suplente Vanessa 4 

Coelho Naves, representante da SEMAD. Representantes do poder público: 5 

Mayara Márcia Sarsur Viana, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 6 

Abastecimento (Seapa); Túlio Almeida Lopes, da Secretaria de Estado de 7 

Governo (Segov); Fernando Antônio de Souza Costa, da Superintendência 8 

Federal de Agricultura em Minas Gerais (SFA/MG) / Ministério da Agricultura, 9 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); Márcio Stoduto de Mello, da Empresa de 10 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater). 11 

Representantes da sociedade civil: Igor Lopes Braga, da Associação Mineira da 12 

Indústria Florestal (Amif); Guilherme da Silva Oliveira, da Federação da 13 

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg); Leandro Soares 14 

Moreira, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 15 

Gerais (Fetaemg); Tobias Tiago Pinto Vieira, do Movimento Verde de Paracatu 16 

(Mover); Emílio Elias Mouchrek Filho, do Conselho Regional de Engenharia e 17 

Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Assuntos em pauta. 1) EXECUÇÃO DO 18 

HINO NACIONAL BRASILEIRO. Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) 19 

ABERTURA. A presidente suplente Vanessa Coelho Naves declarou aberta a 36ª 20 

reunião da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris. 3) COMUNICADOS DOS 21 

CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. Presidente Vanessa Coelho Naves: 22 

“Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comunicado do Sisema sobre o 23 

projeto Clima na Prática, que será piloto em municípios mineiros. ‘Betim, 24 

Governador Valadares, Mariana, Sabará e Janaúba são os cinco municípios 25 

mineiros que utilizarão, de forma piloto, a ferramenta Clima na Prática, mais um 26 

importante aliado no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao combate 27 

e redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Por meio do Clima 28 

na Prática, esses municípios vão poder realizar ações, políticas e projetos 29 

voltados à redução dos danos e implicações decorrentes da variação climática. A 30 

proposta é promover, de forma inclusiva, o desenvolvimento de uma economia de 31 

baixo carbono. Promovido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), 32 

em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), o projeto Clima 33 

na Prática consiste em uma ferramenta de apoio oferecida pelo governo de Minas 34 

Gerais. Ela já é aplicada em municípios franceses e adaptada às especificidades 35 

de Minas Gerais, segundo as condições sociais, institucionais, econômicas e 36 

naturais do Estado. A parceria com a FEAM é uma das parcerias da AFD no Brasil 37 
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e vem sendo desenvolvida desde 2012, quando se iniciou a construção do Plano 38 

de Energia e Mudanças Climáticas.’” Foi feita exibição de um vídeo institucional 39 

sobre o programa Clima na Prática. Conselheira Mayara Márcia Sarsur Viana: “Eu 40 

queria só dar um retorno para todos os conselheiros e demais de que neste mês 41 

de dezembro nós realizamos em Três Corações a campanha de recolhimento de 42 

embalagens de agrotóxicos e conseguimos recolher 15 toneladas de embalagens. 43 

Então foi um número bastante expressivo e é mais uma das ações que a Seapa 44 

vem fazendo no desenvolvimento rural sustentável. E desejar a todos também um 45 

bom final de ano e que ano que vem nós continuemos juntos nessa batalha 46 

ambiental e promovendo sempre o desenvolvimento rural.” Presidente Vanessa 47 

Coelho Naves: “Obrigada, Mayara, e parabéns pelo trabalho da Seapa.” 48 

Conselheiro Tobias Tiago Pinto Vieira: “Eu quero parabenizar vocês pelo belo 49 

trabalho em 2019. Eu já venho falando isso em outros momentos, em outras 50 

reuniões, mas a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais teve grandes 51 

avanços em 2019, teve uma diminuição enorme nos passivos. Então vocês têm a 52 

minha apreciação, vocês fizeram um belo trabalho. Em nome da sociedade civil 53 

organizada, eu gostaria de parabenizar ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e 54 

desejar boa sorte para 2020, que novos avanços venham. Nós estamos vendo o 55 

país caminhando devagarzinho, mas está caminhando, e a economia cada vez 56 

vai avançar, e com isso controles ambientais têm que vir também em busca da 57 

sustentabilidade. Boas festas de final de ano e, mais uma vez, parabéns.” 58 

Presidente Vanessa Coelho Naves: “Obrigada, conselheiro. Certamente, nós 59 

temos muitos avanços ainda, apenas iniciamos a nossa caminhada e vamos 60 

avançar muito mais no ano que vem.” Conselheiro Guilherme da Silva Oliveira: 61 

“Eu queria só nesta Câmara confirmar a premiação ao Projeto ABC, do Senar, 62 

CNA e Sistema Faemg e ao movimento Mover também, no Prêmio Natureza 63 

Gerais. O que eu achei interessante do prêmio é que muitas vezes não 64 

encaminhávamos projetos para o prêmio por serem ações que são práticas 65 

agrícolas usadas no meio rural. E nós resolvemos encaminhar este ano o 66 

Programa ABC Cerrado. O Fernando aqui faz parte do Plano ABC Cerrado. E o 67 

projeto foi agraciado com o prêmio, mostrando as boas práticas na agricultura: 68 

construção de terraços, barraginha, assistência técnica e gerencial continuada 69 

durante o projeto. Então mostrando que essas práticas agrícolas também são 70 

práticas ambientais muito importante. Então é só comunicar aqui, se algum 71 

conselheiro não estava sabendo, que, com o Projeto ABC Cerrado, do Sistema 72 

Faemg, CNA e Senar, nós fomos agraciados com o prêmio. E o movimento Mover 73 

também foi premiado, com práticas bastante semelhantes, basicamente o mesmo 74 

tipo de prática. E no mais também parabenizar toda a equipe do Sisema. Este foi 75 

um ano de muito trabalho, muita discussão, muitas reuniões, uma política intensa 76 

que tivemos. Desejar a todos um fim de ano bom, um ano novo melhor ainda e 77 

um feliz Natal a todos.” Presidente Vanessa Coelho Naves: “Obrigada, 78 

conselheiro, parabéns pela premiação. O Projeto ABC é realmente muito 79 

interessante, e foi merecida a premiação. Parabéns ao Mover também. 4) EXAME 80 
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DA ATA DA 35ª REUNIÃO DA CAP. Aprovada por unanimidade a ata da 35ª 81 

reunião da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris, realizada em 28 de 82 

novembro de 2019. Votos favoráveis: Crea, Emater, MAPA, Amif, Mover, Seapa, 83 

Segov, Fetaemg e Faemg. Entidades suspensas: Ibama e Sede. Entidade 84 

desligada: Ufla. 5) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE 85 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 5.1) São Lourenço 86 

Empreendimentos Florestais S/A. Fazenda Bom Jesus/Outras. Culturas 87 

anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 88 

exceto horticultura. Coração de Jesus, São João da Lagoa e São João do 89 

Pacuí/MG. PA 13362/2011/002/2018. Classe 4 (Conforme Lei nº 21.972/2016, 90 

artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Norte de Minas. Licença 91 

renovada por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos favoráveis: Crea, 92 

Emater, MAPA, Amif, Mover, Seapa, Segov, Fetaemg e Faemg. Entidades 93 

suspensas: Ibama e Sede. Entidade desligada: Ufla. 6) PROCESSOS 94 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 95 

CORRETIVA. 6.1) André Luiz Cortêz Martins e Outros. Complexo Boa 96 

Esperança. Matrículas 546, 87.141, 820, 662, 663, 664, 224 e área de 97 

usucapião. Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 98 

agrossilvipastoris, exceto horticultura. Nova Ponte/MG. PA 99 

24684/2014/001/2015. Classe 4 (Conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, 100 

inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Triângulo Mineiro e Alto 101 

Paranaíba. Licença concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único. 102 

Votos favoráveis: Crea, Emater, MAPA, Amif, Mover, Seapa, Segov, Fetaemg e 103 

Faemg. Entidades suspensas: Ibama e Sede. Entidade desligada: Ufla. 6.2) AB 104 

Florestal Empreendimentos Imobiliários, Atividades Florestais e 105 

Participações Ltda. Fazenda do Gentio. Culturas anuais, semiperenes e 106 

perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura. 107 

Corinto/MG. PA 00772/2013/001/2013. Classe 4 (Conforme Lei nº 21.972/2016, 108 

artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Central Metropolitana. 109 

Licença concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único, com exclusão 110 

da condicionante nº 3 do Anexo I. Votos favoráveis: Crea, Emater, MAPA, Amif, 111 

Mover, Seapa, Segov, Fetaemg e Faemg. Entidades suspensas: Ibama e Sede. 112 

Entidade desligada: Ufla. Conselheiro Guilherme da Silva Oliveira: “Eu queria 113 

aproveitar esse tema que teve aqui com uma provocação que fizemos à FEAM à 114 

época dessa licença. E até a FEAM talvez junto com a CAP – eu acho que o IMA 115 

seria envolvido também – nessa questão do resíduo rural. Nós entendemos a 116 

preocupação com isso e no meio rural temos problema com isso. Muitas vezes o 117 

produtor quer resolver e encontra dificuldade na hora de resolver o problema. Um 118 

problema que temos também é o próprio resíduo doméstico rural. O produtor rural 119 

às vezes tem um resíduo doméstico, leva à cidade, e o aterro sanitário, quando 120 

tem na cidade, não aceita ele levar o resíduo. Recolhe o resíduo da cidade, mas 121 

o resíduo rural ele não aceita. Então é um problema que tem que ser resolvido. 122 

Outro problema é o problema de produtos veterinários, perfurocortantes, 123 
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contaminantes. Não tem como o setor rural atender às mesmas normas que o 124 

hospital atende. Então nós temos que estabelecer normas adequadas para o 125 

setor. Então ver de uma forma que isso é um problema também para o produtor 126 

rural. Tem agulha de vacinação, tem seringa. ‘O que eu faço com isso?’ Lugar 127 

nenhum aceita. E para ele seguir aquelas normas inviabiliza. Às vezes para juntar 128 

uma quantidade de seringa e de agulha que um hospital junto ele vai gastar dez 129 

anos. Então ele quer só se livrar daquele problema e ter um local adequado para 130 

recolher aquilo. Nós entendemos que precisa de uma norma adequada, que 131 

atenda ao setor. Não estamos fugindo do problema, nós estamos é querendo 132 

buscar uma solução. Então eu sugiro a CAP junto com a FEAM. Que a CAP 133 

provoque a FEAM. Talvez um Grupo de Trabalho para estabelecer uma norma 134 

adequada para o setor, porque são vários produtos. Tem produtos de oficina em 135 

algumas propriedades, óleo, estopa, lixo doméstico, embalagens de adubos. Nós 136 

vemos a política de embalagem de agrotóxicos funcionando tão bem, e as outras 137 

não chegam a um bom termo. Eu acho que podíamos, inclusive, aproveitar os 138 

depósitos de embalagem de agrotóxicos para serem os receptores desses outros 139 

tipos de embalagem também. Já tem um local, um sistema, um padrão a ser 140 

seguido. Por que não? Então, no meu entendimento, com pequenas adaptações, 141 

a gente consegue chegar a bom termo. Eu acho que é um problema que está fácil 142 

de resolver, e vai evitar esse monte de complicação. E o produtor está procurando 143 

isso também, muitas vezes ele não sabe o que fazer com aquilo. Então eu queria 144 

deixar aqui na CAP, se possível, fazer essa provocação para a FEAM.” Presidente 145 

Vanessa Coelho Naves: “Obrigada, conselheiro. Eu vou levar para a FAM. É muito 146 

importante essa sua colocação, principalmente quanto aos resíduos perigosos em 147 

área rural. Realmente tem muita dificuldade de destinação. Talvez não seja 148 

simplesmente com uma norma que resolvemos, mas com soluções efetivas, 149 

práticas mesmo, que possam ser aplicadas no meio rural.” Conselheira Mayara 150 

Márcia Sarsur Viana: “Guilherme, é muito ponderada essa sua colocação. Nós 151 

estivemos em Três Corações, e no momento do seminário foi levantado esse 152 

ponto. Outro ponto que eles colocaram também é até a própria solução nutritiva 153 

dos cultivos hidropônicos depois também, que não têm uma destinação correta. 154 

Então eu deixo aqui a Seapa também como parceira nessas discussões e no que 155 

precisar. Nós já começamos a ver esses problemas. Nessa primeira conversa que 156 

tivemos em Três Corações foi muito demandado dos produtores que tomemos 157 

uma providência em relação aos outros resíduos, não só os agrotóxicos. Então 158 

nós também queremos participar dessas discussões.” Presidente Vanessa 159 

Coelho Naves: “Eu entendo que, assim como foi solucionada a questão dos 160 

agrotóxicos, nós também temos que solucionar para outros resíduos que são cada 161 

vez mais gerados no meio rural.” 6.3) Agroreservas do Brasil Ltda. Culturas 162 

anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 163 

exceto horticultura; beneficiamento primário de produtos agrícolas: 164 

limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 165 

e/ou tratamento de sementes; barragem de irrigação ou de perenização para 166 



 

36ª CAP-19/12/2019 
GS/SEMAD 
 

5 
 

agricultura; postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 167 

instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 168 

postos revendedores de combustíveis de aviação. Unaí/MG. PA 169 

02310/2004/005/2016. Classe 4 (Conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, 170 

inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Sul de Minas. Licença concedida 171 

por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos favoráveis: Crea, Emater, 172 

MAPA, Amif, Mover, Seapa, Segov, Fetaemg e Faemg. Entidades suspensas: 173 

Ibama e Sede. Entidade desligada: Ufla. 7) PROCESSO ADMINISTRATIVO 174 

PARA EXAME DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 7.1) Santa 175 

Mônica Agrícola Ltda. Fazenda Santa Mônica. Matrículas 12.938 a 12.958. 176 

Suinocultura. Monte Alegre/MG. PA 04615/2004/003/2017. Classe 4 177 

(Conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: 178 

Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Licença renovada por 179 

unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos favoráveis: Crea, Emater, 180 

MAPA, Amif, Mover, Seapa, Segov, Fetaemg e Faemg. Entidades suspensas: 181 

Ibama e Sede. Entidade desligada: Ufla. Conselheiro Fernando Antônio de Souza 182 

Costa: “Passou batido para mim aqui no processo da Fazenda Santa Mônica 183 

Agrícola. Não é motivo de aprovar ou não o processo, mas na condicionante 5 184 

ficou colocado aqui para usar para a cultura somente agrotóxicos cadastrados 185 

pelo IMA. Na realidade, nós estamos colocando nos processos ‘cadastrados nos 186 

órgãos competentes’. Porque o cadastro é no Ministério da Agricultura, com 187 

anuência da Anvisa e do Ibama. Do jeito que está aqui, não está correto. Eu 188 

gostaria que houvesse uma correção dessa condicionante 5 pela Supram.” 189 

Presidente Vanessa Coelho Naves: “Conselheiro, nós vamos deixar registrada em 190 

ata a sua observação, mas o processo já foi votado, não tem mais como fazer 191 

alteração na condicionante, a não ser por um pedido específico de alteração feito 192 

pelo próprio empreendedor.” Conselheiro Guilherme da Silva Oliveira: “Eu vou 193 

corroborar com o Fernando. Apesar de entender o processo de votação, é um 194 

erro processual, no meu entendimento. Tem uma norma específica que vem do 195 

Ministério da Agricultura, que é quem determina isso. Na falta dele, se o IMA não 196 

tiver feito um determinado registro, o Ministério da Agricultura supre essa falta. 197 

Então eu acho que não é questão de alteração do processo, é só adequação da 198 

norma. Apesar de ter sido aprovado, eu acho que não vai afetar em nada a 199 

condicionante. Mas eu entendo também o procedimento. Talvez a Supram fazer 200 

a verificação dessa norma.” Presidente Vanessa Coelho Naves: “Vai ser pontuada 201 

essa situação, até para os próximos processos, mas empreendedor pode, se 202 

sentindo prejudicado, encaminhar um ofício para a Supram para que seja feita a 203 

adequação da condicionante, em se tratando de um erro material em relação à 204 

redação da condicionante.” 8) PROPOSTA DE AGENDA ANUAL PARA AS 205 

REUNIÕES DA CÂMARA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS (CAP) DO 206 

COPAM PARA O ANO DE 2020. Apresentação: SEMAD. Aprovada por 207 

unanimidade a agenda anual de reuniões da Câmara de Atividades 208 

Agrossilvipastoris para 2020, nos termos apresentados pela SEMAD, com 209 
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previsão de sessões em 30/1, 20/2, 26/3, 30/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 210 

26/11 e 17/12. Votos favoráveis: Crea, Emater, MAPA, Amif, Mover, Faemg, 211 

Fetaemg, Segov e Seapa. Entidades suspensas: Ibama e Sede. Entidade 212 

desligada: Ufla. 9) ENCERRAMENTO. Não havendo outros assuntos a serem 213 

tratados, a presidente Vanessa Coelho Naves agradeceu a presença de todos e 214 

declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata. 215 

 216 

__________________________________________________________________ 217 

APROVAÇÃO DA ATA 218 

 219 

__________________________________________________________________ 220 

Vanessa Coelho Naves 221 

Presidente suplente da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris 222 

 223 


