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Conselho Estadual de Política Ambiental  – C OPAM – Ata da 85ª Reunião O rdinária da 
Unidade Regional C olegiada do C onselho Estadual de Pol ítica Ambiental Noroeste de 
Minas. Realizada em  17/12/2015 (dezessete de dezembro de dois mil e quinze), às treze 
horas, na Câmara Municipal de Unaí – Unaí/MG.  
 
 

Aos dezessete de dezembro de dois mil e quinze, às treze horas, na Câmara Municipal de 1 
Unaí – Av. Gov. Valadares, nº 594 – Bairro Centro – Unaí/MG. Realizou–se a Octogésima 2 
Quinta Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Noroeste de Minas, do Conselho 3 
Estadual de Política Ambiental – COPAM. Estiveram presentes os seguintes membros: O 4 
Presidente 1º Suplente  Dr. Franco Cristiano da Silva Oliveira Alves – Superintendente 5 
Regional Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, Dr. Rodrigo Teixeira de Oliveira – Diretor 6 
Regional de Controle Processual, os Conselheiros: Manoel Faria Duque Filho – Secretaria 7 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Stefani Ferreira de Matos – 8 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE; Sergio Luiz Santiago – 9 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU; José Tadeu 10 
La Guardiã – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP; Jose dos 11 
Anjos Luiz Alves – Polícia Militar Ambiental – Unaí/MG; Rafael Moreno Rodrigues Silva 12 
Machado – Ministério Público Minas Gerais; Juarez de Melo Souto – Prefeitura Municipal 13 
de Unaí – MG; Catia Regina de Freitas Rocha – Comitê de Bacias Paracatu – CBHPTU; 14 
Thiago Rodrigues Cavalcant i – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – 15 
FIEMG; Ricardo Rodrigues de Almeida – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 16 
Minas Gerais – FAEMG; Wilsom Caetano Martins de Melo – Federação dos Trabalhadores 17 
na Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG; Luiz Mendes Soares – Conselho 18 
regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA–MG; Marcele Alves de 19 
Oliveira – Associação dos Engenheiros Agrônomos de Paracatu – MG;Tobias Tiago Pinto 20 
Vieira – Movimento Verde Paracatu – MOVER; Jorge Olívio Rodrigues – Associação do 21 
Município de Lagamar para Proteção a Natureza – AMLPPN; Paulo Afonso Anacleto Torres 22 
– CODEMA – PARACATU. Franco C ristiano – Presidente – Boa tarde a todos e a todas, 23 
daremos inicio então as tratativas da pauta, da octogésima quinta reunião ordinária da 24 
Unidade Regional Colegiada Noroeste de Minas, do Conselho Estadual Ambiental de 25 
Minas, COPAM NOROESTE, hoje 17 de dezembro de 2015, às treze horas aqui no plenário 26 
da Câmara Municipal de Unaí. Na Avenida Governador Valadares, 594, centro de Unaí. 27 
Antes de darmos prosseguimento a nossa reunião, eu convido a todos para ouvirmos o Hino 28 
Nacional. 1. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 2. Abertura pelo Secretário de 29 
Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em exercício, Dr. 30 
Nalton Sebastião Moreira da Cruz.  Franco Cristiano – Presidente – Declaro, por tanto 31 
aberta a octogésima quinta reunião ordinária, aqui da URC Noroeste, reafirmando hoje 32 
dezessete de dezembro de 2015, em nome do secretário estadual em exercício, o Sr. Nalton 33 
Sebastião Moreira da Cruz. Passamos já ao item 3 da pauta. 3. Comunicado aos 34 
conselheiros e assuntos gerais, porem antes gostaria de cumprimentar e apresentar dois 35 
conselheiros, que tomam  posse hoje sendo: O senhor Sergio Luis Santiago, a quem eu preço 36 
que se levante por gent ileza, Sr. Sérgio Luis Santiago seja bem vindo, o Sergio representa a 37 
Secretaria de Estado Regional e Política Urbana Gestão Metropolitana – SEDRU. Também 38 
quero parabenizar e apresentar o Sr. Estefani Ferreira de Matos, que toma posse, eu pesco 39 
que se levante por gent ileza, que toma posse hoje no conselho em nome da Secretaria de 40 
Estado e Desenvolvimento Econômico – SEDE. Por tanto feito as apresentações, eu passo a 41 
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palavra aos conselheiros que deseja fazer uso dela: Tobias – MO VER, primeiramente dar as 42 
boas vindas aos novos conselheiros, e já deixar de antemão uma alerta para honrar este 43 
Conselho; levar o melhor critério que vocês tenham para as decisões, como nos sempre 44 
tentamos fazer. Em segundo, eu queria dar um esclarecimento ao Conselho, em respeito a 45 
este Conselho, quanto a uma denuncia que foi feito para mim, sobre mim, em dezembro do 46 
ano passado, se eu não estou enganado, dizendo que eu era impedido, que eu fazia isso, que 47 
eu fazia aquilo e que legalmente eu não poderia ser conselheiro, quando eu não estava aqui 48 
para poder me esclarecer. Bom,  depois desta reunião entrou em recesso, teve  a operação 49 
padrão que paralisou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, paralisou os processos de 50 
licenciamento, copam não houve mais reuniões, e sempre rolou aquele buchicho inteiro, por 51 
causa disso que parou, por causa daquilo, tudo especulações. Bom depois disso a Secretaria 52 
Estadual de Meio Ambiente conversou conosco, e eu inclusive sugeri na época e eles já 53 
estavam com esta idéia de abrir um processo para investigar se há ou não impedimento. Eu 54 
já estou aqui, nem sei quantos anos mais, já tem muito tempo que vim aqui, tanto quanto 55 
como suplente como titular, depois agora como suplente novamente. Sempre cumpri meu 56 
papel de conselheiro de forma exemplar, não devo nada aqui, tenho certeza absoluta que eu 57 
não tenho impedimento algum, mas após isso eu sofri varias lesões profissionais, o que esta 58 
atrapalhando em minha vida pessoal aleatória a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que 59 
não tem nada a ver. Porem, as pessoas que estavam aqui na platéia no dia da reunião, todas 60 
ficaram sabendo e foram rolando de boca em boca e eu acabei sendo muito lesado com isso. 61 
E recentemente nos fizemos uma reunião aqui na URC NOROESTE e era sobre essa 62 
investigação, onde o denunciante sem prova alguma teve o direito de se manifestar na 63 
investigação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente o que eu não concordo. E o único 64 
investigado quanto a isso fui eu, sendo que no dia da reunião, eu tive acesso à ata e o 65 
promotor Marcelo falou bem claro “que seja investigado todos os Conselheiros” todos de 66 
forma para acabar com essa caça as bruxas. Porque eu sempre fui muito atuante e sempre 67 
busquei fazer as coisas de forma correta e as pessoas não satisfeitas com isso me caluniaram, 68 
vieram aqui e causaram isso. Então concluindo, acredito eu que Secretaria Estadual de Meio 69 
Ambiente esta errando ao não investigar mais conselheiros por que, que eu sei aqui tem mais 70 
dois engenheiros ambientais no conselho, porquê que eles também não estão sendo 71 
investigados? Porque minha empresa não tem nada a ver com  consultoria, com isso ou 72 
aquilo, e eu estou sendo investigado, sem prova nenhuma contra mim. E mediante a tudo 73 
isso que esta acontecendo, tentativas incessantes de me denegrir, acabar com minha imagem, 74 
acabar com a imagem da ONG que eu represento aqui. Eu estou dando todos estes 75 
esclarecimentos pra ano que vem quanto eu não vier para aqui mais, não falarem há Tobias 76 
era impedido... Eu quero enfatizar para vocês aqui, eu não tenho impedimento algum neste 77 
conselho, vou sair porque eu quero. Por que ate hoje míngüem demonstrou nada, e eu tenho 78 
a consciência limpa que eu não tenho impedimento algum, o consultor em questão que veio 79 
e falou o que quis no dia que quis na minha ausência, infelizmente ele não consegui 80 
apresentar provas concretas, ele apresentou uma hipótese, então assim eu gostaria de 81 
comunicar ao Conselho que a part ir do ano que vem não serei mais conselheiro, estarei me 82 
afastando do Movimento Verde desta função. Acredito que o Movimento Verde breve 83 
enviara um oficio a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, falando que é o  novo 84 
representante. Claro que jamais eu iria cumprir um papel tão importante quanto esse, numa 85 
função... Sabe eu fico sem entender como que uma pessoa leva para o pessoal uma função 86 
que e pública, estamos aqui cumprindo uma função que é pública. E com eu respondendo 87 
estes processos todos nem a Secretaria Estadual de Meio Ambiente pode nos defender, 88 
porque quem deveria representar o conselheiro um advogado que deveria representar, era a 89 
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AGE. Sabe eu comuniquei a  AGE eles nem fizeram questão que é a Advocacia Geral do 90 
Estado, eles não fizeram a mínima questão de falar, não pode deixar nos vamos fornecer um 91 
advogado para te ajudar, ou para de assessorar, para de mandar e–mail. Eles não falaram 92 
nada. Então nos por decisão da instituição, por  minha decisão particular eu vou esta me 93 
afastando. Prefiro como eu brinco, aqui nos estamos fazendo o papel de avaliador de cara 94 
ruim, de polemico, agora eu prefiro mudar de lado, eu prefiro trabalhar para outras pessoas, 95 
que pelo menos com a experiência que eu tenho eu consiga fazer um papel descente na área, 96 
eu sei que eu possa agregar muito mais a área trabalhando de forma coerente e profissional, 97 
junto do Estado não tem problema não, eu não quero virar as costas para o Estado não, até 98 
por que a experiência eu tenho  foi o Estado que me deu, foi esta cadeira aqui que me ajudou 99 
a ser  o profissional que eu sou hoje, ter  o conhecimento que eu tenho, agradeço muito ao 100 
Rodrigo, ao Superintendente, agradeço muito a Silvia que esta hoje lá em Belo Horizonte 101 
que nos ajudou demais da conta, agradeço muito também as empresas que foram nossas 102 
parceiras, não vou citar nomes não para não esquecer mais todas que nos ligaram e falaram 103 
Tobias você esta com uma duvida disso daquilo, tal empreendimento assim vai ter. Meu 104 
empreendimento esta com tal processo nos queremos esclarecimentos, se você precisar de 105 
alguma coisa. Tudo isso que nos tivemos foi de grande valia. Quero deixar meu abraço a 106 
todos, quero desejar um ano de 2016 muito bom  para todos e que nesse Conselho aqui o 107 
Estado tenha responsabilidade os Conselheiros também tenho responsabilidade. O Estado de 108 
Minas Gerais veio ai com tentativas frustradas de aprovar  uma legislação nova que vinha 109 
destruindo o COPAM, porem nos conseguimos frear algumas coisas, e é um dos motivos 110 
que eu também decidi a sair porque nos estamos aqui lutando em prol do meio ambiente, em 111 
vem o estado e caminha sentido contrario. Foram varias coisas que me fez pensar bastante 112 
nos últimos meses para a gente estar saindo, espero que todos entendam meu lado, tanto o 113 
publico presente quanto a secretaria, quanto a URC NOROESTE, quanto aos demais 114 
Conselheiros que nos estamos aqui há mais tempo, acho que eu e o Thiago somos os mais 115 
velhos, que esta aqui né Thiago? Que nos já estamos há mais tempo, nos sabemos que é de 116 
grande responsabilidade este Conselho. Bom  quanto a este assunto era isso que eu tinha para 117 
falar. E quanto à legislação, aquele projeto na ultima reunião, eu falei sobre o projeto UPL 118 
projeto de lei 20946 que estava em estudo na assembléia legislativa foi aprovado, porem, 119 
com algumas alterações, a policia que tinha saído, voltou, o COPAM que estava um pouco 120 
enfraquecido vai manter, de uma forma um pouco diferente, mais vai manter. O grande 121 
desastre deste projeto de lei acredito que é a criação da Secretaria de Projetos Prioritários 122 
que é um tiro no pé que o Estado esta dando que vai virar licenciamento a troco de política. 123 
Eles tiraram a promotoria das câmaras técnicas, acredito que por um erro grotesco, não sei o 124 
que aconteceu e toda vez que a gente vai em Belo Horizonte e fala sobre isso é engraçado 125 
que o Secretario Estadual de Meio Ambiente fala que, ele justifica um erro que esta 126 
cometendo agora por um erro maior que com eteram no governo anterior, eu não entendo 127 
isso, ele fala isso incansavelmente na reunião. Na ultima reunião como questionaram ele 128 
alguma coisa ele disse “é  ainda bem que nos estamos discutindo, pois no governo anterior 129 
era lei delegada” mais que adianta uma lei delegada e um projeto... Uma lei delegada beleza 130 
o governador assina e faz agora o projeto de lei sem a conversa com os conselhos é  a 131 
mesma coisa, só que vai conversar com a assembléia legislativa, quem é do conselho não vai 132 
ter acesso, vai ter que correr atrás da assembléia legislativa para buscar. Então assim foram 133 
vários motivos que a gente fica insatisfeito e que acredito que um curto prazo o Estado vai, 134 
eu tenho esta esperança ainda, vai ter juízo e vai faze com que tudo seja melhor e busque e 135 
falo com os conselheiros vamos buscar saber sobre as leis que estão, sabe em implantação. 136 
As leis que estão vigentes para estar julgando os processos, porque este conselho é de 137 
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extrema importância e muita das vezes acaba passando alguma coisa que lá na frente pode 138 
dar um problema gigantesco, como por exemplo, o acidente de Mariana. É claro que a 139 
secretaria não teve culpa, não acharam os culpados, mais pode acontecer de uma hora gerar 140 
um problema maior, então assim desejo a todos um ano de 2016 com  muita 141 
responsabilidade, com  muita paixão como nos sempre tivemos, jamais quis me beneficiar 142 
pessoalmente disso aqui, jamais quis lesar alguém com isso daqui. Eu sempre quis buscar o 143 
meio ambiente, defender o meio ambiente, e ate conselheiro que era pra defender o meio 144 
ambiente eu vi aqui lutando em prol de não instalação de filtro em queimadores. Então a 145 
gente fica revoltado com  uma serie de coisas, então é melhor a gente afastar e ver de longe 146 
do que manter essa insatisfação. Agradeço o Ricardo, tanto o superintendente quanto o 147 
técnico que é muito amigo nosso, a Ledir... Bom eu não vou lembrar o nome  de todo 148 
mundo, mais muito obrigado a todos, por todo suporte que me deram durante a minha gestão 149 
e um abraço a todos os demais e tudo que a gente puder ajudar em um futuro próximo  a 150 
gente vai estar à disposição. Muito obrigado. Dr. Ricardo – Superintendente, boa tarde a 151 
todos  Ricardo SUPRAM NOR, eu só queria fazer um esclarecimento, eu tomei posse em 152 
maio Tobias e uma das pendência que me foram passadas foi justamente a abertura desta 153 
sindicância, a gente insistiu bastante com a SEMAD vinha realmente de um período de 154 
operação padrão, de fato existiu uma greve no órgão, não com  o prazo desejado, mais a 155 
sindicância foi instalada e esta sendo apurado, eu queria deixar claro que a posição da 156 
SUPRAM NOR e que não existe nenhum impedimento com relação a sua atuação no 157 
Conselho e vai ser uma perda você não estar participando aqui, eu acompanhei ao longo 158 
deste ano. Eu vi a sua luta em defesa ao meio ambiente, eu queria deixar apenas registrado 159 
aqui essa posição da SUPRAM NOR, inclusive respaldada já por uma decisão judicial, o 160 
juiz aqui da comarca de Unaí, então só pra deixar claro a posição da SUPRAM NOR da sua 161 
participação no Conselho e no mais desejar a todos um ano de 2016 de bastante trabalho de 162 
sucesso e realização, a gente espera contar com vocês aqui o ano que vem pra que a gente 163 
continue aqui com essa luta principalmente no sentido de minimizar dar um tratamento no 164 
passivo de processos, eu fui cobrado muito isso quando eu tomei posse, nos tínhamos cerca 165 
de 200 processos de licenciamento em andamento nos tínhamos algo em torno de 900 166 
processos de outorga para serem analisados, algo em torno de 400 processos de autorização 167 
de intervenção em área ambiental, a nossa equipe era reduzida, a gente tinha que resolver 168 
uma serie de pontos que dificultava o andamento e a analise do processo, com todas essas 169 
dificuldades a gente vai fechar o ano de forma positiva, os processos de DAIA a gente 170 
conseguiu reduzir em torno de 200 processos, os processos de licenciamento dentro da 171 
dificuldade de alguns órgãos intervenientes dentro do EIA RIMA, a gente esta também 172 
conseguindo conduzir e trazer o processo para a avaliação dos pareceres para avaliação do 173 
conselho. Nos processos de outorga a situação é um pouco mais complicada, é preciso ser 174 
dito, ficar mais claro para os empreendedores para os produtores rurais daqui da região, a 175 
gente precisa de uma resolução definitiva e rápida com relação a outorgas coletivas, a gente 176 
precisa de uma posição da SEMAD de como analisar as outorgas de baterias de poços na 177 
região de Guarda Mor e Paracatu, com atraso mais chegou agora no final do ano, alguns 178 
colegas que vieram compor o corpo jurídico, nos temos agora mais 4 advogados la dentro da 179 
SUPRAM agora. Isso ajudou bastante, nos temos agora mais 3 engenheiros, isso também vai 180 
ajudar, poderia ter chegando antes mais enfim, foi o tempo que chegou não ajudou a andar 181 
tanto os processos esse ano. Mais o fechamento é positivo, fechamento do trabalho da 182 
Supram Noroeste e positivo, os feedback de atendimentos aqui na SUPRAM  são muito 183 
bons, o feedback que eu recebo é muito positivo, a gente fica satisfeito, agradecer aos 184 
colegas lá do atendimento, agradecer o corpo técnico, agradecer o corpo jurídico, a parte 185 
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operacional e administrativa da SUPRAM, foi um ano que a gente consegui construir, 186 
conseguiu melhorar a situação em que eu encontrei a SUPRAM no mês de maio. Então era 187 
só para deixar este registro aqui, deixar claro para você Tobias que com relação a SUPRAM 188 
NOR não existe nenhum  fato de impedimento de sua atuação no conselho da URC aqui do 189 
Noroeste. No entanto como é notório é publico o processo de sindicância esta correndo, me 190 
parece que esta em uma fase de instrução oitiva de testemunhas produção de provas, e o Dr. 191 
Marcos do IEF que encabeça esta investigação, tenho certeza que ele vai conduzir da melhor 192 
forma, eu espero que breve a gente tenha respostas para devolver para a sociedade e para o 193 
Conselho. Muito obrigado.  Paulo Anacleto – CO DEMA, boa tarde Senhor Presidente, 194 
Rodrigo, demais conselheiros, publico presente, eu queria aproveitar e dar boas vindas aos 195 
novos conselheiros dizer para o colega Tobias que você enriquece esse colegiado, nos 196 
sabemos que na defesa do meio ambiente sempre tem embate de idéias, sabemos que você 197 
sempre tentou mais defender que distorcer a idéia central deste colegiado, na vida a coisa é 198 
assim mesmo às vezes a gente encontra desafios, quanto tomamos posição agradamos 199 
alguns, desagradamos outros, mais o importante é que você esta com sua consciência 200 
tranqüila, tenho certeza que você qualificou este colegiado entendeu, você esta se desligando 201 
de maneira espontânea, voluntaria  entendeu, você ouviu nosso superintendente  Dr. Ricardo 202 
se manifestar que não tem qualquer impedimento, e tudo induz que a conclusão desta 203 
sindicância será pelo arquivamento e sua improcedência, tenha certeza que você entrou pela 204 
porta da frete e que sairá pela porta da frente, só quero te desejar um feliz natal, assim como 205 
os demais membros deste colegiado e público presente um 2016 com muitas realizações 206 
companheiro. Franco C ristiano – Presidente, mais alguém deseja fazer uso da palavra? 207 
Declaro encerrada esta etapa da reunião e submeto a aprovação do conselho a ata da 84ª RO 208 
de 22/10/2015. 4. Exame da Ata da 84ª RO de 22/10/2015.  Aqueles que concordam 209 
permaneçam como estão, então aprovada a ata da 84ª RO realizada em 22/10/2015. 210 
Passamos por tanto para a analise dos processos para exame de licença previa item 5 da 211 
nossa pauta. 5. Processo Administrativo para exame da Licença Prévia. Observando que 212 
aqueles que desejam se manifestar em relação aos processos devem pedir destaque durante a 213 
leitura da pauta. 5.1 CIA Positiva de Energia/Usina Termelétrica Lagoa Grande I e II – 214 
Produção de energia termoelétrica, usina de produção de concreto com um e base de 215 
armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos – Lagoa Grande/MG – PA/Nº 216 
26890/2015/001/2015 – Classe 5. Apresentação: Supram NOR. 6. Processo Administrativo 217 
para exame da Licença Prévia concom itante  com a Licença de Instalação – 218 
“Ampliação”: 6.1 Elvino Antônio Piveta/Fazenda Bom Jesus – Culturas Anuais, excluindo 219 
a olericultura; armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins – Unaí/MG – 220 
PA/Nº 17181/2009/003/2014 – Classe 3. Apresentação: Supram NOR. 7. Processo 221 
Administrativo para exame da Licença de Instalação: 7.1 Votorantim Metais Zinco S.A. 222 
– Lavra a céu aberto em área cárstica com ou sem tratamento e Pilhas de rejeito/estéril – 223 
Paracatu/MG – PA/Nº 0004/1979/040/2015 – Classe 6. Apresentação: Supram NOR. 224 
Destaque SUPRAM NOR. 8. Processo Administrativo para exame da Licença de 225 
O peração: 8.1 Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A. – Lavra a céu aberto com  226 
tratamento a úmido, minerais não metálicos, exceto áreas cársticas e pilhas de rejeito/estéril 227 
– Lagamar/MG – PA/Nº 00043/1984/021/2015 – Classe 6. Apresentação: Supram NOR. 228 
Destaque SUPRAM, Paulo Anacleto – CO DEMA destaque. Franco C ristiano – 229 
Presidente 9. Processos Administrativos para exame da Licença de O peração 230 
C orretiva: 9.1 Jober Barbosa Vinhas/Fazenda Pernambuco, Nova Esperança, Fortaleza 231 
Quinhão 11, Pedra, Alto das Pombas, Pernambuco Quinhão 03, Fazenda Sítio do Roni – 232 
Culturas anuais excluindo a olericultura – Buritis/MG – PA/Nº 06868/2004/002/2014 – 233 
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Classe 3. Apresentação: Supram NOR. 9.2 Agrícola Xingú S.A./Fazenda Bocaina, São 234 
Miguel e Tamoios, lugar denominado Fazenda Bocaina – Culturas anuais, excluindo a 235 
olericultura – Unaí/MG – PA/Nº 4284/2011/002/2015 – Classe 5. Apresentação: Supram 236 
NOR. 9.3 Três Marias Indústria e Comércio Ltda. – Preparação de leite e fabricação de 237 
produtos de laticínios – Lagamar/MG – PA/Nº 0139/1994/009/2015 – Classe 3. 238 
Apresentação: Supram NOR. 10. Processo Administrativo para exame de Revalidação da 239 
Licença de Operação: 10.1 Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda. – 240 
Preparação de leite e fabricação de produtos de laticínios – Buritis/MG – PA/Nº 241 
00137/1998/006/2015 – Classe 3. Apresentação: Supram NOR. 11. Processo 242 
Administrativo para exame de exclusão de condicionante da Licença de Operação: 11.1 243 
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí/Estação de Tratamento de Esgotos – 244 
Tratamento de esgotos sanitários – Unaí/MG – PA/Nº 0490/2001/005/2011 – Condicionante 245 
nº 01 – Classe 3. Apresentação: Supram NOR.. Com exceção dos processos em destaque 246 
que são os itens 7.1 e 8.1, ponho em votação os demais processos, aqueles que concordam 247 
com os respectivos pareceres da SUPRAM permaneçam como estão. Rafael – MP o  248 
Ministério Publico vai se abster de votar, vou colocar já ante mão todos os processos, vou 249 
registrar abstenção em todos os processos, já avisar para não interromper toda vez.  Franco 250 
C ristiano – Presidente  o Ministério Publico registra que esta se abstendo na realidade todos 251 
os processos incluídos na pauta, inclusive aqueles com  destaque. Thiago – FIEMG  eu voto 252 
favorável a todos os lidos, mais nos itens 5.1 e 6.1 voto contrario a condicionante 04 em 253 
ambos os processos, que trata da intervenção em APP, já é um posicionamento institucional 254 
da FIEMG, por entender que o artigo 5º da resolução CONAMA 369 perdeu sua eficácia em 255 
virtude da entrada em vigor do novo código florestal que não mais trata dessa intervenção 256 
por compensação por intervenção em APP, então eu voto favorável em todos mais na 257 
condicionante 04 do item 5.1 e 6.1 voto contrario. Ricardo Almeida – FAEMG  também 258 
voto favorável a todas as matérias colocadas fazendo as mesmas ressalvas que o Conselheiro 259 
Thiago esta fazendo, comungo com o entendimento dele, obrigado. Franco Cristiano – 260 
Presidente então em votação todos os itens, menos aqueles com destaques aprovados por 261 
tanto com as ressalvas feitas pela FIEMG e pela FAEMG. Que se referem as condicionantes 262 
já mencionadas. Passamos então para a analise dos itens com destaque. O item 7.1 263 
Votorantim Metais Zinco S.A. tem destaque da própria SUPRAM. Larissa – SUPRAM 264 
NOR, o destaque é na capa do parecer, o CNPJ da Votorantin Morro Agudo esta, o 265 
empreendimento e o mesmo do empreendedor, 42416651/0014–21 e só para os dois CNPJ 266 
são iguais, só este o destaque obrigado. Franco C ristiano – Presidente não havendo mais 267 
destaques, ponho em votação o item 7.1 da pauta com as observações basicamente formais 268 
da SUPRAM NOROESTE, aqueles que permanecem com o parecer por conseqüência com 269 
as correções formais propostas pela SUPRAM, permaneçam como estão. Aprovando por 270 
tanto o item 7.1 da pauta. Item 8.1 da pauta Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A, tem 271 
o destaque da SUPRAM a quem inicialmente concedo a palavra. Marcelo – SUPRAM 272 
NOR, é a condicionante, nas condicionantes, no anexo 1, condicionante 03, onde consta 273 
resíduos sólidos industriais o correto é resíduos sólidos minerários. Ficaria apresentar 274 
comprovante de ent rega do inventario de resíduos sólidos minerários a FEAM, nos termos 275 
das deliberações normativas 90/2005 e 131/2009, no mesmo prazo. Franco Cristiano – 276 
Presidente a um destaque também do CODEMA, o Sr Anacleto tem a palavra. Paulo 277 
Anacleto – CO DEMA  Sr presidente eu queria só um esclarecimento da própria  equipe 278 
técnica do empreendedor, porque lá nas folhas 06 e 07 e 08 do empreendimento, fala que  a 279 
unidade vai gerar um resíduo de 560.000 m3 anualmente, só que porem com toda essa 280 
problemática de Mariana Itabirito e outros exemplos pretéritos, não fala qual e a capacidade 281 
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da barragem já atingida, qual a capacidade dela que falta para completar, entendeu, qual e a 282 
capacidade de armazenamento total d rejeitos naquela cavidade, então eu gostaria de um 283 
esclarecimento por gent ileza quanto a isso? Marcelo – SUPRAM NOR, em relação a isso 284 
no parecer da LP mais LI, a gente chegou a colocar esta questão, e algo discutido foi 285 
justamente isso, quando esse limite for atingido, ainda não chegou neste limite de rejeitos, ai 286 
vai ser feito provavelmente, tem duas propostas foram apresentadas duas propostas de um 287 
novo local para a disposição destes rejeitos. Ai em relação a isso ficou esclarecido que seria 288 
solicitado uma nova LP mais LI, ou uma altiamento desta barragem já existente. Se houver 289 
necessidade de, se o rejeito produzido for a mais, será feito o altiamento da barragem ou um 290 
novo local onde será pedido um LP mais LI. Paulo Anacleto – CO DEMA  Sr presidente a 291 
problemática e o seguinte, nos sabemos que o causou toda aquela tragédia em Mariana foi 292 
justamente não estar atualizado os dados daquela barragem, alem da Samarco a  Vale estava 293 
utilizando aquela barragem para armazenar seus rejeitos, então eu acho que deveria constar, 294 
eu acho que o trabalho parecia ate estar muito bem feito, mas eu acho que essa om issão do 295 
Estado, deixar ao bel prazer do empreendedor, é um pouco t emerário, acho que poderia citar, 296 
tantos por cento da capacidade já atingida, falta tantos por cento. Eu vi que o maciço pode 297 
atingir ate 818 metros entendeu, então é complicado. Marcelo – SUPRAM NOR, em 298 
relação a isso no próprio parecer, nos já esclarecemos que o rejeitos de depositado na própria 299 
cava, e no texto do parecer tem um parágrafo que a gente cita, que foram apresentados 300 
estudos que se houver um rompimento desta barragem, foram feitos vários cenários se 301 
houver o rom pimento esse próprio rejeito ficara na cava exaurida atualmente, é uma cava a 302 
barragem, uma parte vai na cava C, essa barragem de rejeitos, se houver um rompimento, 303 
esse rompimento, os rejeitos tomaram o caminho da cava que já esta exaurida. Um dos 304 
cenários apresentados foram esses, se houver rompimento, não vai afetar, não vai 305 
transbordar, não afetara as áreas do entorno nem da própria barragem, exatamente porque os 306 
rejeitos serão depositados na própria cava C. Neste parágrafo ai. A barragem esta implantada 307 
na antiga cava de minério, localizada dentro dos limites do empreendimento, os estudos 308 
apresentados demonstraram que se houver o rompimento desta barragem, seus efeitos serão 309 
reduzidos, devido sua localização, pois os rejeitos deslocariam para a própria cava C, que foi 310 
recentemente exaurida, não havendo portanto danos ao entorno do empreendimento. Paulo 311 
Anacleto – CO DEMA  tudo bem, mais eu vou pedir abstenção neste processo por gent ileza. 312 
Ana Luisa – Galvani , boa tarde só uma correção, a cota não será de 818 metros, sim a conta 313 
que atinge ao máximo  818 metros, o barramento em altura total tem 48 metros.  Franco 314 
C ristiano – Presidente realizado todos os destaques e esclarecimentos, já antecipando a 315 
abstenção do CODEMA, ponho em votação o parecer da SUPRAM, aqueles que concordam 316 
permaneçam como estão. Aprovado por tanto o item 8.1 da pauta reafirmando a abstenção 317 
do CODEMA. 12. Proposta de agenda anual para as reuniões da Unidade Regional 318 
C olegiada Noroeste  de Minas do CO PAM, para o ano de 2016. Apresentação: Supram 319 
NOR. Passamos por tanto para o ultimo item de nossa pauta que é a proposta de agenda 320 
anual para as reuniões aqui do COPAM  da unidade regional do COPAM para o ano de 321 
2016. Então nos temos a pauto acho que todos tiveram acesso, aqueles que concordam com 322 
a proposta de pauta das reuniões permaneçam, como estão. Alguma observação Ricardo a 323 
ser feita? Tranqüilo? Ricardo – Superintendente quanto às datas, a única alteração que 324 
houve no cronograma já mant ido de 2015, foi no mês de abril devido a uma reunião, um 325 
feriado, no mais as reuniões serão nas terceiras quintas feiras do mês, esta mantido da 326 
mesma forma, só para esclarecer. Franco Cristiano – Presidente aqueles que concordam... 327 
O Sr tem a palavra. Paulo Anacleto – C ODEMA Sr superintendente, no caso do dia 20 de 328 
abril não teria como antecipar uma semana antes não? Essa data coincide justamente com o 329 
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aniversario de Paracatu e lá e feriado. Franco C ristiano – Presidente aqueles que 330 
concordam então com a agenda da pauta para 2016 permaneçam como estão. Aprovada a 331 
agenda proposta ai pela SUPRAM NOR. 13. Encerram ento. Franco C ristiano – 332 
Presidente declaro encerrada por tanto a nossa octogésima quinta reunião aqui da URC de 333 
Unaí. Obrigado e boa t arde a todos.  334 


