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Em 14 de fevereiro de 2020, reuniu-se ordinariamente a Unidade Regional Colegiada 1 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – URC TMAP, do Conselho Estadual de Política 2 
Ambiental - Copam, no Sede Regional do SISEMA - Praça Tubal Vilela, 03, Centro, 3 
Uberlândia/MG. Participaram os seguintes membros titulares e suplentes: Presidente 4 
Suplente Carlos Luiz Mamede, da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade do 5 
Triângulo. Representantes do Poder Público: Gilberto Carlos de Freitas, da Secretaria 6 

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Francislane Shwedler, 7 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE; Linamar Gonçalves 8 

de Souza, da Secretaria de Estado de Educação – SEE; Rugislaine Dias Alves de 9 
Zoppa, do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA; Marcela Ferreira Coutinho, da 10 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA; Carlos Alberto Valera, 11 
do Ministério Público de Estado de Minas Gerais – MPMG; 1ª Tenente PM Patrício 12 

Renato Ferreira, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG. 13 
Representantes da Sociedade Civil: Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e Gonçalves, 14 

da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Eduardo Monteiro 15 
Correa, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG; 16 
Moisés Inácio Franco, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 17 

Minas Gerais – FETAEMG; Decrie Polastrine, da Associação das Indústrias 18 
Sucroenergéticas de Minas Gerais – SIAMIG; Anderson Aprígio Cunha Souza, da 19 

Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL. 1. EXECUÇÃO DO 20 
HINO NACIONAL BRASILEIRO. Presidente Carlos Luiz Mamede: “Bom dia a todos. 21 

Convido a todos, que de pé, acompanhamos o Hino Nacional Brasileiro”. 2. 22 
ABERTURA. Presidente Carlos Luiz Mamede: “Vamos para a pauta da 147º Reunião 23 
Ordinária da Unidade Regional Colegiada Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba do 24 

Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam, no dia de hoje, 14 de fevereiro de 25 

2020. Eu sou o Primeiro-Suplente e vamos à abertura.” 3. COMUNICADO DOS 26 
CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. Presidente Carlos Luiz Mamede: “Eu abro o 27 
Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais.” Conselheiro 2º Ten PM Patrício 28 
Renato Ferreira: “Bom dia a todos. Gostaria apenas de comunicar que o conhecido 29 
Capitão Jean Fabrício, que comandava a CIA. foi promovido, em razão disso ele foi 30 

movimentado para a cidade de Belo Horizonte e, no lugar do Major, agora o Major 31 
Jean, assumiu o 1º Tenente Cristiano Corrêa Lemos, que chega com muita força de 32 

vontade, motivado para estar nos ajudando nessa luta de preservar o meio ambiente 33 
para as atuais e futuras gerações, tal qual, prevê a nossa constituição. Hoje o Cristiano 34 
Lemos não pode ocupar esta mesa, porque ainda não deu tempo para as devidas 35 
publicações.” Presidente Carlos Luiz Mamede: “Seja bem-vindo, Tenente. Patrício, 36 
queria também agradecer pela colaboração que sempre deu ao COPAM com a gente 37 

aqui, sempre um grande parceiro, muito dedicado, posicionamento sempre firme e 38 
sério. Obrigado também.” 4. RESULTADOS DAS ATIVIDADES DA SUPRAM TMAP 39 
REFERENTE AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, 40 
NO ANO DE 2019. Presidente Carlos Luiz Mamede: “Vamos agora para o item 4, 41 
Resultados das Atividades da SUPRAM TMAP referente as ações de regularização e 42 
fiscalização ambiental, no ano de 2019.” Ilma Soares, SUPRAM-TM: “Bom dia a todos. 43 
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Nós vamos mostrar para vocês os resultados das atividades da SUPRAM, na época 44 

ainda Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, da regularização ambiental e também da 45 
fiscalização ambiental de 2019. Eu vou começar falando sobre a regularização 46 
ambiental. Então, nós vamos começar com o histórico da SEMAD, na construção do 47 
que a gente chamava de problema referente ao passivo de processos dentro da 48 
SEMAD. Nós temos no primeiro gráfico, desde dezembro de 2018, que tinha 2.108 49 

processos. Esse número foi subindo e em dezembro de 2016 a gente teve 3.506 50 

processos. No segundo gráfico, nós temos aqui também um prognóstico como seria se 51 

a SEMAD não tivesse reagido e tomado algumas ações. Então, o que é que acontece, 52 
a gente tinha no finalzinho de dezembro de 2018, 1.725 processos; em dezembro de 53 
2013, 2.108 processos; ia subindo e em dezembro de 2016, com 3.506 processos, e se 54 
não tivesse realmente tomado nenhuma ação esse número ia ser em 2017, 4.039 55 

processos, subindo em 2018 para 4.501 e, em dezembro de 2019 fecharia com 4.964 56 
processos. A construção através desse gráfico aqui, vocês podem ver que em 2016 57 

nós tínhamos 3.506 processos, fechando 2018/2019 a gente teria acumulado mais 58 
1.458 processos, que resultaria ao final de 2019 em 4.964 processos, que teria um 59 
incremento a cerca de 450 processos no passivo a cada ano. Vamos ver o que 60 

aconteceu com a produtividade da SEMAD nesse momento, especificamente, o que 61 
que ocorreu com a SUPRAM-TM/AP. Aqui é o gráfico de entrada e saída. Vocês 62 

observam que 2018 a gente estava com a saída sempre superior às entradas. 63 
Específico aqui, Licenciamento Simplificado, que geralmente a ordem aqui o que entra 64 

sai porque é um processo, o próprio nome diz ‘simplificado’, e o convencional estava 65 
entrando menos e saindo bem mais. E o que que ocorreu aqui em questão de 66 
números? Vocês observam que até 2016 foi crescente a acumulação do passivo. 67 

Então, 2017, já diminuiu 16 do passivo, já reduzindo; 2018 já foi menos 222 do passivo 68 

e, em janeiro de 2019 menos 176. Isso significa que estava fazendo que o número que 69 
estava entrando e tirando do que já estava acumulado também. Esse número aqui 70 
representa o que estava sendo tirado do acumulado, ok. A mudança, o que que 71 
ocorreu? Nós passamos a trabalhar com metas. Foi acordado com a SEPLAG que a 72 
gente teria que fazer os cumprimentos das metas. Estão aqui as metas da SUPRAM-73 

Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, para o ano de 2019, na parte de ambiental 74 
simplificada a gente tinha uma meta de 1.552, só que nós iniciamos o ano com 61 75 

processos acumulados. E nós fechamos o ano com 1.514, diminuiu o passivo. A ideia 76 
aqui que era realmente zerar, mas devido a alguns problemas técnicos já dentro do 77 
processo a gente já não conseguiu avançar. Isso acaba ocorrendo também no 78 
Licenciamento Simplificado. Muitas vezes pendências dentro do processo faz com que 79 
ele se torne passivo. E, com relação às metas de licenciamento ambiental, a meta era 80 

a gente reduzir 117 processos do passivo em 2019. Nós reduzimos 153. Então, vocês 81 
observando aqui no parâmetro abaixo as saídas sempre foram maiores do que as 82 
entradas. Foi isso que reduziu aqui para a gente aqueles 176 que vocês viram no slide 83 
anterior. Vamos ver aqui o que que ocorreu também com outras SUPRAM’s. Este slide 84 
aqui já traz a performance de todas as SUPRAM’s que era o conjunto. Vocês observam 85 
que ocorreu da mesma forma aqui da SUPRAM, todas as SUPRAM’s estavam 86 
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adquirindo passivo até 2016 e em 2017 teve sua redução dos passivos. As metas das 87 

SUPRAM’s, de todas as SUPRAM’s juntas no simplificado era 6.437, fechou com 6.282 88 
finalizados. No licenciamento era 728, fechou, cumpriu 886. Vocês observam que 89 
também no parâmetro que todas as saídas foram maiores do que as entradas. Vamos 90 
ver aqui o que aconteceu com essa evolução do passivo. Vocês observaram lá que a 91 
gente tinha em janeiro de 2018, 3.292 processos. A gente foi reduzindo aqui em 2018 e 92 

em 2019. E em 2019 a gente estava apenas com 1.375 processos no passivo, no final 93 

de 2019. Graficamente como que estão esses processos distribuídos dentro do estado. 94 

Nós temos em 2019, fechamos dezembro com 1.375 processos dentro de todo o 95 
estado e a SUPRAM-Triângulo Mineiro, tinha uma porcentagem de 14% desses 96 
processos. A maior porcentagem na Central Metropolitana, então, estamos no terceiro 97 
maior que está como passivo. Vamos fazer agora o comparativo do que a gente tinha 98 

desenhado para se a gente não tivesse tomado nenhuma ação, dos 3.506 processos 99 
em 2016, ele evoluindo para 4.964 processos e, na verdade, a gente foi reduzindo a 100 

cada ano e fechamos com 1.375 processos. Deu uma diferença de 3.589 processos. O 101 
que que ocorreu? Em 2014 a 2016, como que foi a capacidade de análise dos técnicos, 102 
dos processos? Antes de 2014 a 2016, eram 59 processos que eram feitos mês; de 103 

2017 a 2019, a média subiu para 444 processos. Aqui está a curva de qual que era a 104 
situação, qual que era o cenário da SUPRAM em 2008 que só era crescente, em 2016 105 

alcançou 3.506 e depois de 2016, ela ficou decrescente, fechando em 2020 a ideia é o 106 
quê? Com as metas que a gente tem que cumprir em 2020, nós vamos reduzir 100% 107 

do passivo. Esses 499 processos que vão ficar são processos que vão entrar durante 108 
esse ano e estarão dentro do prazo legal de análise. Era isso que a gente tinha que 109 
mostrar para vocês, da evolução do passivo e qual foi o trabalho que a SUPRAM 110 

desenvolveu e conseguiu atingir as metas em 2019. Agora vou passar para a Francely, 111 

que vai falar para nós a parte da fiscalização para nós.” Francely, SUPRAM-TM: “Bom 112 
dia a todos. Como a Ilma apresentou, meu nome é Francely. Atualmente estou à frente 113 
da Diretoria Regional de Fiscalização Ambiental, agora Triângulo Mineiro, mas até 114 
então os dados também estarão englobados Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Vou 115 
trazer um pouquinho das atividades que os técnicos da diretoria realizaram, também os 116 

ganhos que tivemos durante o ano e a evolução dos nossos números. Primeiramente, 117 
eu vou falar dados do Núcleo de Controle Ambiental, o NUCAM, e já apresentando 118 

para vocês uma mudança que a gente teve bem no finzinho do ano, que o Núcleo de 119 
Controle Ambiental é o setor responsável por fazer a fiscalização e, principalmente, 120 
análise de condicionante dos empreendimentos com licença concedida. Toda demanda 121 
que a gente recebia ou demanda espontânea de empreendimentos com licença 122 
concedida é competência do NUCAM realizar o atendimento. E o que muda é que era 123 

um núcleo vinculado a Diretoria Regional de Fiscalização Ambiental e, a partir de 124 
dezembro, ele passa a ser vinculado a Diretoria de Regularização Ambiental. 125 
Continuam as mesmas competências dentro da mesma SUPRAM, mesma área de 126 
abrangência, com exceção da questão do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, só vai 127 
estar dentro da mesma SUPRAM em outra diretoria. Aqui está o gráfico das atividades 128 
que o NUCAM realizou em 2018. O NUCAM é composto por 4 servidores além da 129 
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coordenadora. Uma das servidoras chegou quase no fim do ano em setembro. E a 130 

fiscalização que o NUCAM faz é uma fiscalização mais demorada, porque tem toda a 131 
análise de condicionante. Às vezes, a parte de campo é de rotina, mas a parte de 132 
escritório é todo o período de validade da licença é feito esse acompanhamento. Foram 133 
finalizadas 89 fiscalizações no ano, desse total 49% foi demandado por setores 134 
externos. Requisição, que a Vanessa colocou Ministério Público, mas também está 135 

incluído o Judiciário, Polícia Federal, às vezes, algum apoio que a gente dá até à 136 

Polícia de Meio Ambiente e denúncias também. Totalizando 64% do atendimento. E o 137 

que que seria o restante que não é demandado por setores externos? É o que a gente 138 
chama de demanda espontânea, que é quando o próprio servidor ou, ao longo do ano 139 
ou, principalmente, quando no início do ano é feito um Plano de Fiscalização onde se 140 
faz um filtro de quais os empreendimentos seriam fiscalizados naquele ano. Como o 141 

número é grande de empreendimentos frente ao número de servidores não é possível 142 
analisar de imediato, chegando condicionante analisando. A gente coloca filtro, da 143 

prioridade para um tipo de empreendimento que já tem 01 ano de licença ainda não 144 
está para vencer, para o que seria ideal. Essas demandas espontâneas são as que o 145 
próprio setor traça uma estratégia para selecionar os alvos. E agora o restante da 146 

fiscalização, a fiscalização mais de rotina, mais de campo que é a grande maioria das 147 
requisições das denúncias vai mais para à polícia, das requisições que a gente recebe 148 

fica na Diretoria de Fiscalização. Qual que foi a mudança que a gente teve? A gente 149 
tinha Diretoria aqui em Uberlândia, em Araxá que depois alterou para Patos, um Núcleo 150 

de Fiscalização do Alto Paranaíba, também com a alteração que a gente teve da 151 
estrutura o ano passado, o Núcleo foi englobado pela Diretoria. Então, hoje, toda 152 
fiscalização que compete à SUPRAM, à Diretoria de Fiscalização, está centralizada 153 

aqui. A gente não possui mais o Núcleo no Alto Paranaíba. E aqui, os dados que vou 154 

apresentar dessa tabela ainda estão incluídos porque até o fim do ano a gente ainda 155 
tinha o Núcleo, foram realizadas 393 fiscalizações. Vocês veem que é um número até 156 
maior do que o do NUCAM, mas, justamente, por isso, a fiscalização da Diretoria é a 157 
fiscalização dos irregulares, dos sem licença ou na época, os que tinham AF, que ainda 158 
têm algumas válidas, LAS-Cadastro, pesca, fauna, recurso hídrico, que é uma 159 

fiscalização um pouco mais rápida de se concluir, na grande maioria das vezes. Então 160 
aqui está a evolução a cada mês quantas fiscalizações foram feitas. É natural que em 161 

algum mês tenha o dobro do mês anterior. O que que foi feito aquele mês? Pode ser 162 
que seja uma questão de férias, a gente vê dezembro e janeiro aqui os menores. E 163 
alguma ação que teve um resultado mais rápido dos meses que tiveram um pico maior. 164 
E aqui está separado por demandante da fiscalização, assim como eu falei para o 165 
NUCAM, como que é escolhido um alvo a ser fiscalizado? Ou é uma requisição de 166 

órgão de controle ou é uma denúncia do cidadão. Denúncia não significa que a gente 167 
recebeu só esse tanto de denúncia, é que a grande maioria das denúncias que a gente 168 
recebe através do NUDEN, que é o Núcleo de Gestão das Denúncias é encaminhada 169 
para Polícia Militar fazer o atendimento. Essas que ficam para a gente, às vezes, é uma 170 
questão mais técnica, precisa de uma análise técnica ou alguma questão que, ou a 171 
gente deu apoio para polícia, a polícia deu apoio para a gente ou a gente mesmo 172 
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atendeu. E aqui 36% foi fiscalização de operação e demanda espontânea. Da mesma 173 

forma que o NUCAM, o que que é uma operação ou demanda espontânea? Uma 174 
operação é quando, também no fim do ano anterior, a gente planeja o que vai ser feito 175 
no ano seguinte, que tem necessidade de uma ação mais estratégica, mais focada. 176 
Então, por exemplo, eu sei que na região tal tem grande extração de alguma tipologia 177 
mineral, que está causando uma degradação e que não seria só uma fiscalização ou 178 

duas, a gente precisa de uma ação com mais gente, mais apoio, é onde a gente 179 

elabora uma operação direcionada. Ou demanda espontânea foi alguma questão que a 180 

gente verificou. Estou passando em algum empreendimento, estou vendo que tem um 181 
indício de poluição ou já filtrei aqui que tem algum problema nesse empreendimento, 182 
pode ser que ele está operando sem licença. É uma fiscalização demandada pelo 183 
próprio servidor. E aqui também, por coincidência, foi a mesma porcentagem do 184 

NUCAM. As fiscalizações realizadas demandas por setor externo ou por operação e 185 
demanda espontânea. Esse gráfico aqui, ele não só é do ano passado, mas é um 186 

gráfico também que a gente sente muito feliz quando vê esse resultado. Esse é a 187 
evolução do passivo de denúncias e requisições que estavam na Diretoria de 188 
Fiscalização. Então, a gente tem os dados de maio de 2017 até agosto de 2019, de 189 

agosto até o fim do ano teve uma alteração no sistema, que a gente não conseguia 190 
mais extrair esses dados para alimentar esse gráfico. Mas hoje a gente fechou 191 

dezembro com cerca de 60 requisições ou denúncias no nosso passivo. E esse é um 192 
resultado conjunto de várias pessoas, vários setores da Diretoria de Fiscalização 193 

empenhando em dar uma vazão do NUDEN, que é o Núcleo de Gestão e Denúncias, e 194 
verificando o que realmente precisava atender, porque a gente tinha requisições muito 195 
antigas e que, muitas delas, a gente verificou que não precisavam mais fazer 196 

atendimento. Também aproveito já para agradecer ao Valera que foi um parceiro e a 197 

gente sensibilizar os demandantes, principalmente os Promotores, das requisições que 198 
eram encaminhadas para gente, muitas vezes, sem necessidade ou com o Núcleo de 199 
Perícia que foi montado para realizar e, com isso, a gente tem mais tempo para dedicar 200 
as outras ações, as operações e também para as próprias requisições que realmente 201 
tinham necessidade de serem atendidas e a gente atender com mais agilidade. Então, 202 

esse gráfico aqui é muito satisfatório para a gente verificar, de fechar o ano com cerca 203 
de 60 demandas em aberto. Eu acho que vai ser um número que a gente tende a 204 

conviver com ele, com que entra, com nossa capacidade de atender, mas perto do que 205 
a gente tinha, acredito que é uma demanda natural. Porque aqui era impossível a gente 206 
atender o que chegava e o nosso passivo. Então, esse gráfico é bem importante para a 207 
gente. É isso pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre nossas ações. Obrigada.” 208 
Presidente Carlos Luiz Mamede: “Obrigado, Fran. Deixa eu aproveitar a deixa da 209 

Francely aqui e também fazer uma prestação de contas, um esclarecimento sobre os 210 
processos de intervenção ambiental do Regional Triângulo. O ano passado tivemos, 211 
desde 2010, no início de 2010, os dados autorizativos de intervenção voltados para o 212 
IEF, que estavam vinculados à SUPRAM. E hoje, tanto nosso LAS-Cadastro, LAS-213 
RAS, e os não passíveis, ficaram com o IEF. Aumentou, de certa forma, a nossa 214 
demanda. E o ano passado nós finalizamos o ano com liberação, finalizando 666 215 
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processos de intervenção, inclusive foi o regional que ficou em primeiro lugar na 216 

redução de passivo e emissão autorizativa de Minas Gerais, das 14 regionais. Isso é 217 
muito bom para gente. É uma resposta aos empreendedores. Nós temos hoje, aqui, um 218 
passivo no regional de 255 processos, nós estamos começando o ano. Passivo é o que 219 
vinha de outros anos acumulando. Nós estamos com uma meta esse ano, se não 220 
zerar, pelo menos chegar bem próximo disso. Nós temos que fazer a meta. Nós temos 221 

a meta do Programa de Excelência Ambiental de fazer tudo que entrar mês a mês mais 222 

uma quantidade do passivo. A turma está bem envolvida nisso. Está de parabéns e 223 

acho que a gente vai chegar lá. Estamos com os novos procedimentos também, 224 
Decreto nº 47.749/2019, veio facilitar e dar clareza em algumas intervenções. Publicou 225 
hoje a nova Resolução nº 1906, que trata das florestas plantadas com finalidade 226 
comercial, tanto exóticas quanto nativas, que também trará a luz nessa área com 227 

processos mais simplificados. Também tivemos a publicação do procedimento do corte 228 
de árvores simplificado que vai dar uma certa celeridade, mas com segurança também, 229 

que vai passar grande parte da responsabilidade para o empreendedor que vai declarar 230 
isso. E também a Simples Declaração para intervenção em APP de baixo impacto, que 231 
depois a gente tem que estar bem alinhado para a gente conduzir isso com segurança. 232 

Basicamente é isso. Obrigado.” 5. Processos Administrativos. Presidente Carlos Luiz 233 
Mamede: “Vamos dar continuidade. Vamos agora para o item 5. Processos 234 

Administrativos para exame de requerimento para Intervenção Ambiental e aprovação 235 
de compensação decorrente da supressão de vegetação secundária em estágio médio 236 

ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica localizados em áreas prioritárias 237 
para a conservação da biodiversidade, não vinculados ao Licenciamento Ambiental. 238 
5.1. Adriano Rodrigues Serafim/Fazenda Sobradinho, Gleba 2 - Pecuária - 239 

Uberlândia/MG - PA/Nº 06050000411/18 - Área Requerida: 2,6100 ha - Área Passível 240 

de Aprovação: 0,0000 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana. 241 
Estágio de Regeneração: Médio. Apresentação: URFBio Triângulo. 5.2. Jarbas de 242 
Oliveira Alves/Fazenda do Registro, lugar denominado Poção - Agricultura - 243 
Uberlândia/MG - PA/Nº 06050000069/19 - Área Requerida: 20,2255 ha - Área Passível 244 
de Aprovação: 0,0000 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana. 245 

Estágio de Regeneração: Médio. Apresentação: URFBio Triângulo. Algum destaque? 246 
Acho que a gente pode votar os dois, então. Aqueles que concordam com o parecer, 247 

permaneçam como estão.” Conselheiro Carlos Alberto Valera: “Por força do ato da 248 
Corregedoria, abstenção.” Presidente Carlos Luiz Mamede: “Ficam aprovados os 249 
pareceres com a abstenção da Promotoria.” 6. ENCERRAMENTO. Presidente Carlos 250 
Luiz Mamede: “Item 6. Vamos partir para o encerramento. Mais alguém que queira 251 
manifestar? Obrigado pela presença de todos. Até a próxima.” 252 
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