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Em 15 de dezembro de 2020 reuniu-se extraordinariamente a Unidade 1 

Regional Colegiada Leste Mineiro (URC Leste) do Conselho Estadual de 2 

Política Ambiental (COPAM), às 14 horas, por meio de videoconferência, 3 

conforme condições estabelecidas pela deliberação conjunta COPAM CRH 4 

nº 19/2020, de 24 de abril de 2020. Participaram os seguintes membros 5 

titulares e suplentes: Presidente Suplente Elias Nascimento de Aquino, da 6 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 7 

(SEMAD). Representantes do poder público: Ronald Hott de Paula, da 8 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA); 9 

Gláucia Machado Ferreira, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 10 

Econômico (SEDE); Wânia Agostinho, da Secretaria de Estado de 11 

Educação (SEE); Hudson Oliveira Leal, da Secretaria de Estado de 12 

Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA); Flávio Pereira Silva, da Empresa 13 

de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG); Ariane Kelly Silva, 14 

da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço 15 

(ARMVA); 2° Sgt Ronaldo Silva Pimentel, da Polícia Militar de Minas 16 

Gerais (PMMG); Guilherme de Assis Gonçalves, do Conselho Regional de 17 

Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG); Hosana Regina 18 

Andrade de Freitas, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 19 

(MPMG); Rafael Pureza Nunes da Silva, do Ministério Público do Estado 20 

de Minas Gerais (MPMG);  Ivan Carlos Gonçalves Fialho, da Prefeitura 21 

Municipal de Governador Valadares. Representantes da Sociedade Civil: 22 

Renata Medrado Malthik, da Federação das Indústrias do Estado de Minas 23 

Gerais (FIEMG); Afonso Luiz Brêtas, da Federação da Agricultura e 24 

Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG); Jackson de Sousa Lemos, 25 

da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas 26 

Gerais (FEDERAMINAS); Thiago Salles de Carvalho, da Associação 27 

Brasileira de Geração de Energia Limpa (ABRAGEL); Luciana Morais de 28 

Almeida, da Associação de Defesa e Desenvolvimento Ambiental de 29 

Ferros (ADDAF); Izabel Cristina Marques, do Movimento Pró Rio Todos os 30 

Santos e Mucuri (MPRTSM); Gladys Teresinha Nunes Pinto, do Instituto 31 

Terra; Paula Miranda Lima, da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce 32 

(FADIVALE); Renata Oliveira Castro Faroni, Faculdade Pitágoras; 33 

Cristiano Lamas Pereira, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 34 

Minas Gerais (OAB/MG). ASSUNTOS EM PAUTA. 1. EXECUÇÃO DO 35 

HINO NACIONAL BRASILEIRO. Presidente Elias Nascimento de Aquino: 36 

“Conselheiros e cidadãos que nos acompanham pelo YouTube. Nós 37 

estamos aqui reunidos para realizar a 126ª Reunião Extraordinária da URC 38 
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Leste Mineiro do Conselho Estadual de Política Ambiental. Nesse 39 

momento, peço a todos os senhores que desativem os seus microfones 40 

para não interferir, e vou convidar a todos para, em silêncio e em posição 41 

de respeito, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. 2. 42 

ABERTURA. Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Mais uma vez, boa 43 

tarde a todos. Item 2 da pauta, Abertura pela Secretária Executiva do 44 

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) e Presidente da URC 45 

LM, Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida. Em razão deste item, 46 

senhores, procederei à leitura do memorando oriundo da Secretaria 47 

Executiva, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 48 

Sustentável de Minas Gerais, nº 187/2020, com o seguinte teor: „Belo 49 

Horizonte, 3 de dezembro de 2020: aos Conselheiros da URC Leste 50 

Mineiro. Assunto: Presidência da 126ª Reunião Extraordinária da URC 51 

Leste Mineiro do COPAM, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2020. 52 

Senhores Conselheiros, diante da impossibilidade de comparecimento do 53 

titular e primeiro suplente, representantes do Sistema Estadual de Meio 54 

Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, junto à URC Leste Mineiro, 55 

conforme composição estabelecida pela Deliberação COPAM 1558, de 6 56 

de abril de 2020, indico o senhor Elias Nascimento de Aquino Iasbik para 57 

presidir a 126ª Reunião Extraordinária da URC Leste Mineiro, que será 58 

realizada no dia 15 de dezembro de 2020, às 14h, inteiramente digital, 59 

seguindo as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, além das 60 

demais normas relacionadas às ações de combate à pandemia gerada 61 

pelo novo Coronavírus. Atenciosamente, Ana Carolina Miranda Lopes de 62 

Almeida, Secretária Executiva do COPAM e Presidente da URC Leste 63 

Mineiro.‟ Senhores Conselheiros, portanto, por indicação da Presidente 64 

desta reunião, eu declaro aberta a 126ª Reunião Extraordinária agora às 65 

14h25.” 3. COMUNICADO DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS 66 

GERAIS. Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Passando para o item 3 67 

da pauta: Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais. Eu questiono 68 

aos senhores se algum dos Conselheiros presentes tem interesse de se 69 

manifestar sobre esse item de pauta. E também questiono a Assessoria 70 

dos Colegiados se nós temos algum cidadão inscrito para se manifestar 71 

neste item.” Vitor Diniz, SUPRAM/LM: “Senhor Presidente, boa tarde. No 72 

item 3 não temos inscritos.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 73 

“Obrigado, Vitor. Não havendo nenhum Conselheiro com interesse de se 74 

manifestar neste item, eu procederei à leitura de um ofício oriundo da 75 

Comissão de Ética da SEMAD para conhecimento de Vossas Senhorias. 76 

Trata-se do ofício SEMAD/Comissão Ética n º 1/2020, Belo Horizonte, 21 77 

de agosto de 2020, dirigido ao Excelentíssimo Secretário de Estado e 78 

Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental, bem como do 79 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Assunto: nota da Comissão de 80 

Ética do SEMAD ao COPAM e ao CERH. A referência é o Processo CI 81 

1370010034353/2020-62. Senhor Secretário, em tempo que 82 

cumprimentamos Vossa Excelência, informamos que a Comissão de Ética 83 
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da SEMAD, instituída pela Resolução SEMAD 1503, de 31 de janeiro de 84 

2012, tem recebido um volume significativo de requerimentos de 85 

averiguação da conduta ética de Conselheiros do COPAM e também dos 86 

comitês de bacia hidrográfica. Desta forma, esta comissão entende que 87 

deve trabalhar também preventivamente para que os Conselheiros do 88 

COPAM e do CERH estejam cientes do Código de Conduta Ética do 89 

Agente Público, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 46.644, de 6 de 90 

novembro de 2014, e possuam pleno entendimento dos princípios éticos 91 

que devem pautar sua atuação nos respectivos órgãos colegiados. Como 92 

iniciativa primeira neste sentido, considerando o início recente do novo 93 

mandato dos Conselheiros do COPAM, essa Comissão de Ética propõe a 94 

leitura de breve nota informativa nas reuniões deste órgão colegiado, bem 95 

como do CERH, a fim de dar ciência da nova composição da Comissão de 96 

Ética da SEMAD, suas competências e dos direitos e deveres expressos 97 

no Código de Conduta Ética. Caso aprovada a iniciativa por Vossa 98 

Excelência, apresentamos a seguir minuta de comunicado proposta por 99 

essa comissão, a fim de que seja pautada nas próximas reuniões do 100 

COPAM e do CERH. Portanto, senhores Conselheiros, por ordem da 101 

Excelentíssima Secretária de Estado, procedo aqui à leitura do 102 

comunicado da Comissão de Ética da SEMAD. „Recentemente, por meio 103 

da Resolução SEMAD nº 2971, de 16 de junho de 2020, foi alterada a 104 

composição da Comissão de Ética da SEMAD, com novos membros na 105 

comissão. Gostaríamos de nos apresentar e colocar a Comissão de Ética 106 

da SEMAD à disposição dos senhores Conselheiros para orientações, 107 

esclarecimentos de dúvidas, recebimento de denúncias ou qualquer 108 

demanda relativa à nossa competência. Aproveitamos para lembrá-los de 109 

que, como membros deste conselho, os senhores exercem a função de 110 

agente público, e como tal devem observar o Código de Conduta Ética do 111 

Agente Público do Estado, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 46.644, 112 

de 6 de novembro de 2014. Deve ser sempre respeitada a liberdade de 113 

expressão de todos os Conselheiros, que por sua vez devem representar 114 

suas entidades com diligência e honestidade, sendo sua atuação sendo 115 

pautada pelo respeito com os servidores do órgão ambiental e demais 116 

colegas na atividade deste conselho, e pelos princípios éticos que regem 117 

nosso trabalho no Estado de Minas Gerais. Recomendamos, para isso, a 118 

leitura do Código de Conduta Ética, disponível nos sites do governo. 119 

Atenciosamente, assinam a nota: membros da Comissão de Ética da 120 

SEMAD: Ana Carolina Andrino de Melo, Mariana Antunes Pimenta, Laércio 121 

Capanema Marques, Giovanni Lourenço Coleta e Ricardo Henrique 122 

Cottini. Informamos também, além da iniciativa ora apresentada, serão 123 

planejadas outras atividades mais abrangentes a serem desenvolvidas 124 

junto aos Conselheiros do COPAM e do CERH com o objetivo de orientá-125 

los e deixar permanentemente aberto o diálogo com a Comissão de Ética 126 

da SEMAD, e que tais propostas serão encaminhadas à Vossa Excelência 127 

para conhecimento e aprovação em momento oportuno. 128 
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Respeitosamente‟, as mesmas pessoas de quem eu li os nomes aqui há 129 

alguns momentos. Portanto, senhores, sugere-se aos senhores para o 130 

exercício das competências de Conselheiros que procedam à leitura do 131 

Código de Conduta Ética do Agente Público do Estado de Minas Gerais, 132 

baixado pelo Decreto Estadual nº 46.644/2014.” 4. EXAME DA ATA DA 133 

125ª RE DE 14/10/2020.  Presidente Elias Nascimento de Aquino: 134 

“Senhores Conselheiros, feito este comunicado, por determinação 135 

institucional, eu passo para o item 4 da pauta: exame da ata da 125ª 136 

Reunião Extraordinária, ocorrida no dia 14 de outubro de 2020. Eu 137 

pergunto aos senhores Conselheiros: dentro do material disponibilizado 138 

pela Secretaria Executiva no site da SEMAD, aliás, nós temos uma pessoa 139 

para se manifestar aqui nesse momento. A Conselheira Renata, da 140 

FIEMG, tem alguma ponderação a fazer, Conselheira?” Conselheira 141 

Renata Medrado Malthik: “Boa tarde, está me ouvindo? Só para fazer uma 142 

correção nas linhas 1926 e 2753, corrigir a palavra sucinto, está com sc, e 143 

é só com c. Por favor.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Já foram 144 

realizadas as alterações, pessoal. Saiu da tela a ata. Mais algum 145 

Conselheiro tem algum destaque sobre a ata da reunião anterior? 146 

Conselheiro Ronald, da SEAPA.” Conselheiro Ronald Hott de Paula: “Boa 147 

tarde, é justamente isso aí. Na apresentação, no início da ata, está grafado 148 

errado. Meu nome é Ronald, com d mudo mesmo. Nos demais texto, está 149 

correto, mas na apresentação inicial está errado. Somente isso.” 150 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Algum Conselheiro tem alguma 151 

observação a fazer sobre o texto da ata disponibilizada? Nós 152 

agradecemos às sugestões feitas para correção, feitas pela Renata da 153 

FIEMG e o Conselheiro Ronald. Não havendo outros destaques, eu peço à 154 

Assessoria dos Colegiados para disponibilizar o painel de votação. E 155 

declaro, neste momento, em votação o item 4 da pauta para aprovação da 156 

ata da 125ª Reunião Extraordinária de 14 de outubro de 2020. Questiono 157 

como vota a SEAPA.” Conselheiro Ronald Hott de Paula: “Favorável.” 158 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a SEDE?” 159 

Conselheira Gláucia Machado Ferreira: “Favorável” Presidente Elias 160 

Nascimento de Aquino: “Como vota a SEE?” Conselheira Wânia 161 

Agostinho: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 162 

vota a SEINFRA? Como vota a SEINFRA? Conselheiro Hudson? Como 163 

vota a EPAMIG? Se algum Conselheiro tiver com dificuldade de áudio, 164 

pode utilizar o chat também que a gente declara o voto. Como vota a 165 

EPAMIG? Como vota a Agência Metropolitana do Vale do Aço?” 166 

Conselheira Ariane Kelly Silva: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento 167 

de Aquino: “Como vota o CREA?” Conselheiro Guilherme de Assis 168 

Gonçalves: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 169 

vota o representante do Ministério Público?” Conselheiro Rafael Pureza 170 

Nunes da Silva: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 171 

“Como vota Prefeitura de Governador Valadares?” Conselheiro Ivan Carlos 172 

Gonçalves Fialho: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 173 
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“Como vota FIEMG?” Conselheira Renata Medrado Malthik: “Favorável.” 174 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota FAEMG? Ausência 175 

da FAEMG neste momento. Como vota FEDERAMINAS?” Conselheiro 176 

Jackson de Sousa Lemos: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de 177 

Aquino: “Como vota ABRAGEL?” Conselheiro Thiago Salles de Carvalho: 178 

“Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota ADDAF? 179 

Como vota ADDAF? Como vota o Movimento Pró Rio Todos os Santos e 180 

Mucuri?” Conselheira Izabel Cristina Marques: “Favorável.” Presidente 181 

Elias Nascimento de Aquino: “Como vota Instituto Terra?” Conselheira 182 

Gladys Teresinha Nunes Pinto: “Acabei de entrar na reunião neste exato 183 

momento, não tenho condições de votar porque eu não ouvi. Desculpa, a 184 

titular me avisou só agora para entrar na reunião, ok?” Presidente Elias 185 

Nascimento de Aquino: “Gladys, nós estamos votando a ata da reunião 186 

que foi disponibilizada no site da SEMAD, com antecedência, no prazo 187 

previsto no regimento. Eu questiono a senhora se vota de acordo com a 188 

ata transcrita disponibilizada.” Conselheira Gladys Teresinha Nunes Pinto: 189 

“Não tive acesso à ata, porque eu achava que eu não fazia mais parte da 190 

suplência, que nós já pedimos há mais de quatro meses a substituição, 191 

mas eu vou votar favorável, eu vou pela maioria. Acredito que todos estão 192 

votando favorável que está tudo ok.” Presidente Elias Nascimento de 193 

Aquino: “Obrigado, Conselheira. Como vota FADIVALE?” Conselheira 194 

Paula Miranda Lima: “Favorável, Presidente.” Presidente Elias Nascimento 195 

de Aquino: “Como vota Faculdade Pitágoras?” Conselheira Renata Oliveira 196 

Castro Faroni: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 197 

vota OAB/MG? Está ausente neste momento. Eu peço à assessoria para 198 

registrar o voto do Flávio, da EPAMIG, que votou de acordo com a ata aqui 199 

no site. Conselheiro representante da SEINFRA, se encontra presente na 200 

reunião neste momento? Ausente o representante da SEINFRA neste 201 

momento. E também ausente o representante da Polícia Militar e 202 

representante da FAEMG, bem como representante da ADDAF. Portanto, 203 

aprovada a ata da 125ª Reunião Extraordinária de 14 de outubro de 2020, 204 

sendo 15 favoráveis e 05 ausências nesse momento na reunião. Passo 205 

para o item seguinte, a apresentação sobre o Sistema de Licenciamento 206 

Ambiental, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 207 

Desenvolvimento Sustentável. É o Daniel que vai apresentar, Vânia?” Vitor 208 

Diniz, SUPRAM/LM: “Só um minuto que eu estou verificando aqui.” 209 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Senhores Conselheiros, nós 210 

vamos aguardar, eu peço aos senhores que aguardem alguns instantes 211 

que a gente está providenciando contato com o servidor para 212 

apresentação desse item de pauta sobre o Sistema de Licenciamento 213 

Ambiental. Vitor, enquanto você providencia o contato aí, eu vou passar ao 214 

item seguinte e proceder à leitura dos itens deliberativos e daí, quando 215 

estiver preparado para a apresentação, eu volto para esse item de pauta, 216 

pode ser assim?” Vitor Diniz, SUPRAM/LM: “Perfeito, Presidente.” 6. 217 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE REQUERIMENTO 218 
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PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL E APROVAÇÃO DE 219 

COMPENSAÇÃO DECORRENTE DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 220 

SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE 221 

REGENERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA LOCALIZADOS EM 222 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA 223 

BIODIVERSIDADE, NÃO VINCULADOS AO LICENCIAMENTO 224 

AMBIENTAL. Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Eu vou proceder à 225 

leitura dos itens seguintes dessa pauta, que são itens em que a matéria 226 

deliberativa sobre interesse de empresas e do cidadão, e questiono aos 227 

senhores que, caso se identifiquem na condição de impedidos ou 228 

suspeitos, os senhores devem se abster de discutir e de votar. No 229 

momento em que eu proceder à leitura, os senhores Conselheiros também 230 

terão a oportunidade de solicitar destaque. Esse destaque serve tanto para 231 

tirar dúvidas quanto para solicitar vistas. Lembrando que a vista pode ser 232 

solicitada até o momento em que o processo for colocado para votação. 233 

Eu vou proceder à leitura do item 6. Trata-se de Processo Administrativo 234 

para exame de requerimento para Intervenção Ambiental e aprovação de 235 

Compensação decorrente da supressão de vegetação secundária em 236 

estágio médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica 237 

localizados em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, 238 

não vinculados ao Licenciamento Ambiental: 6.1 Vale S.A. - Projeto 239 

Sondagem Geotécnica PDR Tamanduá - São Gonçalo do Rio Abaixo e 240 

Barão de Cocais/MG - PA/Nº 00000090340/20 - Tipo de Intervenção: 241 

Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso 242 

alternativo do solo - Área Requerida: 14,6100 ha - Área Passível de 243 

Aprovação: 14,6100 ha - Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual - 244 

Estágio de Regeneração: Inicial e Médio; Tipo de Intervenção: Intervenção 245 

com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação 246 

permanente - APP - Área requerida: 5,4800 ha - Área Passível de 247 

Aprovação 5,4800 ha - Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual - 248 

Estágio de Regeneração: Inicial e Médio; Tipo de Intervenção: Intervenção 249 

sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação 250 

permanente - APP - Área Requerida: 0,7600 ha - Área Passível de 251 

Aprovação: 0,7600 ha - Fitofisionomia: Pasto Sujo, Solo Exposto, 252 

Vegetação Intensamente Manejada. Apresentação: SUPPRI. Nós temos 253 

nesse item destaque da própria Superintendência de Projetos Prioritários. 254 

O parecer da SUPPRI é pelo deferimento dos requerimentos apresentados 255 

pela empresa. Questiono aos senhores se algum Conselheiro deseja fazer 256 

destaque sobre esse item de pauta. Senhores Conselheiros, caso algum 257 

dos senhores ainda não tenha conhecimento sobre as ferramentas dessa 258 

plataforma, quando os senhores clicam em participante, à direita da tela 259 

dos senhores, existe a opção raise hand, que é o comando apropriado 260 

para levantar a mão virtual. Então caso os senhores desejem fazer 261 

destaque sobre esse item ou qualquer outro item daqueles que farei a 262 

leitura em seguida, é a forma apropriada a fazer. Nesse momento há 263 
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destaque do Conselheiro Rafael Pureza, do MP.” Conselheiro Rafael 264 

Pureza Nunes da Silva: “Boa tarde. Eu me inscrevi para fazer 265 

manifestação sobre esse item, mas o meu áudio não estava bom, eu não 266 

sei se está no destaque específico, sobre o pedido de requerimento de 267 

intervenção ambiental (ÁUDIO RUIM).” Presidente Elias Nascimento de 268 

Aquino: “Ficou cortada a fala no final do senhor, Conselheiro.” Conselheiro 269 

Rafael Pureza Nunes da Silva: “Pois não. Eu disse que me inscrevi para 270 

fazer manifestação sobre esse item, sobre o requerimento de intervenção 271 

ambiental propriamente dito, mas meu áudio não funcionou bem, eu não 272 

sei se o senhor já está nesse item ou está fazendo um destaque 273 

específico.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Está nesse item. 274 

Esse é o momento, está registrado o destaque para esse item, nós temos 275 

o destaque da SUPPRI, assim que nós voltarmos para a discussão, o 276 

senhor terá a oportunidade de se manifestar, está certo?” Conselheiro 277 

Rafael Pureza Nunes da Silva: “Ok. Obrigado.” Presidente Elias 278 

Nascimento de Aquino: “Obrigado, Conselheiro.” 7. PROCESSO 279 

ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE RECURSO A INDEFERIMENTO 280 

DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL. Presidente Elias Nascimento de 281 

Aquino: “Item 7. Processo Administrativo para exame de Recurso a 282 

indeferimento de Intervenção Ambiental: 7.1 Barbosa e Mourão Extrações 283 

Ltda. ME - Intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa (0,20 284 

ha) - Águas Formosas/MG - PA/Nº 09010000446/15. Apresentação: 285 

URFBio Nordeste. O parecer da URFBio Nordeste é pelo indeferimento. 286 

Eu questiono aos senhores se há algum Conselheiro que deseja fazer 287 

destaque em relação a esse item. Conselheiro representante do Ministério 288 

Público está com a mão virtual levantada, eu questiono se é em razão do 289 

item anterior ou se tem interesse de fazer destaque em relação a esse 290 

item.” Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Era do item anterior, já 291 

abaixei a mão.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, 292 

Conselheiro. Então item 7.1, de acordo com o Regimento Interno, será 293 

colocado para deliberação em bloco.” Item 8. Processos Administrativos 294 

para exame de Recurso ao Indeferimento: 8.1 Darci Pedro Cota. Aliás, 295 

antes de prosseguir, eu questiono à Secretaria Executiva se em relação ao 296 

item 7.1 tem inscrito.” Vitor Diniz, SUPRAM/LM: “Só um minuto que eu vou 297 

verificar aqui, Elias. Não temos inscritos para o item 7.1.” Presidente Elias 298 

Nascimento de Aquino: “Obrigado, Vitor.” 8. PROCESSOS 299 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE RECURSO AO 300 

INDEFERIMENTO. Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Dando 301 

sequência na leitura do item 8.1 Darci Pedro Cota, Lavra em aluvião, 302 

exceto areia e cascalho - Nova Era/MG - PA/Nº 29538/2016/002/2019 - 303 

Classe: 2. Apresentação: Supram LM. O parecer é pelo indeferimento do 304 

recurso. Eu questiono aos senhores se algum Conselheiro deseja fazer 305 

destaque sobre esse item. E peço também para verificar, Vitor, se há 306 

inscritos para esse item de pauta, 8.1.” Vitor Diniz, SUPRAM/LM: “Senhor 307 

Presidente, temos dois inscritos para o item 8.1.” Presidente Elias 308 
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Nascimento de Aquino: “Obrigado, Vitor. 8.2.” Conselheiro Thiago Salles 309 

de Carvalho: “Presidente, você me desculpe, eu fiz um pedido de destaque 310 

também para esse item.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 311 

“Obrigado, Conselheiro. Nós temos, então, dois inscritos para o item 8.1 e 312 

temos o destaque do Conselheiro Thiago, representante da ABRAGEL. 313 

Item 8.2 M.B.M. Minas Brasil Minérios Ltda. - Aparelhamento, 314 

beneficiamento, preparação e transformação de minerais não metálicos, 315 

não instalados na área da planta de extração - Caraí/MG - PA/SLA Nº. 316 

1864/2020 - Classe: 2. Apresentação: Supram LM, que sugere o 317 

indeferimento do recurso. Pergunto aos senhores Conselheiros se há 318 

interesse de destaque sobre esse item de pauta, item 8.2. E peço também 319 

para verificar, Vitor, se temos inscritos para o item 8.2.” Vitor Diniz, 320 

SUPRAM/LM: “Sem inscritos para o item 8.2, Presidente.” Presidente Elias 321 

Nascimento de Aquino: “Nós não temos destaques entre os Conselheiros 322 

e também não temos inscritos para o item 8.2, portanto será colocado para 323 

deliberação em bloco, junto ao item 7.1, por enquanto. Item 8.3 Itabira 324 

Granitos e Cerâmica Ltda. - Extração de rocha para produção de britas; 325 

unidade de tratamento de minerais - UTM, com tratamento a seco; postos 326 

revendedores, postos ou pontos de abastecimentos, instalações de 327 

sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 328 

revendedores de combustíveis de aviação - Itabira/MG - PA/Nº 329 

19051/2012/001/2019 - Classe: 3. Apresentação: Supram LM. A sugestão 330 

da SUPRAM Leste Mineiro é pelo indeferimento deste recurso. Eu 331 

questiono aos senhores se em relação ao item 8.3 se há algum destaque. 332 

Não há destaque entre os Conselheiros, Vitor, confirma para mim, por 333 

favor, se tem inscritos para o item 8.3” Vitor Diniz, SUPRAM/LM: “Sem 334 

destaque para o item 8.3, Presidente.” Presidente Elias Nascimento de 335 

Aquino: “Obrigado, Vitor.” DELIBERAÇÃO. Presidente Elias Nascimento 336 

de Aquino: “Essa é a parte deliberativa, senhores Conselheiros. Nós 337 

temos, portanto, os itens 7.1, 8.2 e 8.3 sem destaque e sem inscrito para 338 

se manifestar, e são os itens que eu colocarei para deliberação em bloco. 339 

Então neste momento eu declaro em votação os itens 7.1, 8.2 e 8.3 da 340 

nossa pauta. Neste momento eu questiono como vota a SEAPA.” 341 

Conselheiro Ronald Hott de Paula: “Favorável.” Presidente Elias 342 

Nascimento de Aquino: “Como vota a SEDE?” Conselheira Gláucia 343 

Machado Ferreira: “Favorável” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 344 

“Como vota a Secretaria de Educação? Como vota a Secretaria de Estado 345 

de Educação” Conselheira Wânia Agostinho: “Favorável.” Presidente Elias 346 

Nascimento de Aquino: “Obrigado Wânia. Como vota a SEINFRA?” 347 

Conselheiro Hudson Oliveira Leal: “Favorável.” Presidente Elias 348 

Nascimento de Aquino: “Como vota a EPAMIG? Conselheiro Flávio, caso 349 

esteja com dificuldade de áudio, o senhor pode novamente utilizar o chat 350 

que a gente declara o seu voto. Como vota ARMVA?” Conselheira Ariane 351 

Kelly Silva: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 352 

vota o CREA-MG?” Conselheiro Guilherme de Assis Gonçalves: 353 
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“Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota o 354 

representante do Ministério Público?” Conselheiro Rafael Pureza Nunes da 355 

Silva: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a 356 

Prefeitura de Governador Valadares?” Conselheiro Ivan Carlos Gonçalves 357 

Fialho: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a 358 

FIEMG?” Conselheira Renata Medrado Malthik: “Favorável.” Presidente 359 

Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a FEDERAMINAS?” Conselheiro 360 

Jackson de Sousa Lemos: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de 361 

Aquino: “Como vota ABRAGEL?” Conselheiro Thiago Salles de Carvalho: 362 

“Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota 363 

ADDAF?” Conselheira Luciana Morais de Almeida “Favorável.” Presidente 364 

Elias Nascimento de Aquino: Como vota o Movimento Pró Rio Todos os 365 

Santos e Mucuri?” Conselheira Izabel Cristina Marques: “Favorável.” 366 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota Instituto Terra?” 367 

Conselheira Gladys Teresinha Nunes Pinto: “Favorável.” Presidente Elias 368 

Nascimento de Aquino: “Como vota FADIVALE?” Conselheira Paula 369 

Miranda Lima: “Favorável, Presidente.” Presidente Elias Nascimento de 370 

Aquino: “Como vota Faculdade Pitágoras?” Conselheira Renata Oliveira 371 

Castro Faroni: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 372 

vota OAB/MG? OAB-MG ausente nesse momento. Portanto, senhores 373 

Conselheiros, aliás, o Conselheiro Flávio, EPAMIG, vota favorável de 374 

acordo com o registro no chat, obrigado, Conselheiro. O resultado em 375 

relação aos itens 7.1, 8.2 e 8.3, todos com pareceres pelo indeferimento, 376 

foram aprovados por 17 votos dos Conselheiros, registradas nesse 377 

momento 03 ausências, os representantes da OAB Minas ausente, o 378 

representante da Polícia Militar, e bem como o representante da FAEMG.” 379 

INSCRIÇÃO E DESTAQUE. Presidente Elias Nascimento de Aquino: 380 

“Senhores Conselheiros, na ordem da pauta em que há destaque, eu volto 381 

ao item 6.1. Eu vou passar primeiro ao destaque da SUPPRI, porque 382 

eventualmente o destaque da SUPPRI pode ser também algum item da 383 

dúvida do Conselheiro do Ministério Público. A SUPPRI está com a 384 

palavra, item 6.1 para fazer o seu destaque.” Danielle Farias, 385 

SUPPRI/SEMAD: “Boa tarde a todos. Todo mundo me ouve bem? Então 386 

vamos lá. Os nossos destaques são alguns erros materiais que 387 

aconteceram ao longo da escrita do parecer que a gente quer corrigir, e a 388 

versão corrigida já foi enviada para o pessoal da Secretaria. O primeiro 389 

erro material foi no número do processo. O número do processo que está 390 

escrito no parecer que foi disponibilizado no site é 0930000040/20, mas na 391 

realidade é 0903 o processo de DAIA, então a gente está fazendo essa 392 

correção e informando também que por conta desse erro material no 393 

número do processo, a anuência do IBAMA também acompanhou esse 394 

erro pela solicitação da SUPPRI ter sido enviada para o IBAMA como 093 395 

ao invés de 0903, e isso está sendo corrigido. E aí o outro destaque que a 396 

gente tem a fazer é de alguns valores na página quatro, na área que eu 397 

trato de intervenção. Um parágrafo que começa assim: „...dos 16,83 398 
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hectares‟ – não sei se o pessoal pode disponibilizar o parecer para a gente 399 

ir acompanhando, mas se puder acho que fica mais fácil.” Presidente Elias 400 

Nascimento de Aquino: “Vamos tentar disponibilizar, se tiver à disposição o 401 

pessoal da Assessoria dos Colegiados ou da Secretaria Executiva, por 402 

gentileza, para que a Danielle vá apontando e os Conselheiros possam 403 

visualizar através do aplicativo de reunião.” Vitor Diniz, SUPRAM/LM: 404 

“Presidente, só um minuto que eu vou providenciar.” Danielle Farias, 405 

SUPPRI/SEMAD: “Ótimo. Na página quatro, por favor. Das intervenções 406 

ambientais. Esse parecer já está corrigido, o que a gente enviou agora já 407 

está corrigido. Na realidade, o parecer que foi disponibilizado no site, ao 408 

invés de estar 14,61, ele constava 16,83, e aí esse 16,83 é porque eu fiz a 409 

conta somando APP, mas na realidade o parágrafo vem trazendo o que 410 

está fora de APP, então modificou de 16,83 para 14,61 e de 14,17 para 411 

esse valor de 12,70 hectares, que é em floresta estacional estágio médio, 412 

e também mudamos aqui na floresta estacional estágio inicial, que no 413 

parecer que foi disponibilizado estava 2,66 e na realidade é 1,91. Esse 414 

mesmo erro material eu vim trazendo nas Áreas de Preservação 415 

Permanente, então nas Áreas de Preservação Permanente, onde hoje 416 

está requeridos 4,12, no parecer inicial eu tinha colocado 2,65, e depois 417 

onde está falando que tem intervenção sem supressão em 0,76, no 418 

parecer inicial eu coloquei 0,61, e aí o total é 5,48, no parecer que foi 419 

disponibilizado pelo site, eu levei o erro colocando 3,23. E o último erro é 420 

no arredondamento da volumetria, que é aqui no volume total esperado, 421 

eu coloquei no parecer, na vírgula, 14,29, e na realidade é 14,46. Eram 422 

esses erros materiais que a gente queria corrigir no parecer.” Presidente 423 

Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Danielle, pelos destaques feitos 424 

para adequação do parecer em relação aos erros materiais, e passo agora 425 

para o Conselheiro representante do Ministério Público para que faça o 426 

destaque solicitado. Conselheiro, o senhor está com a palavra.” 427 

Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Inicialmente, boa tarde, 428 

Senhor Presidente Elias, quero cumprimentá-lo, o senhor me escuta 429 

bem?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Escuto sim, Conselheiro.” 430 

Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Quero cumprimentar também 431 

os demais Conselheiros e demais presentes. Me apresentar inicialmente, 432 

meu nome é Rafael Pureza, sou Promotor de Justiça do Meio Ambiente e 433 

estou atuando hoje na condição de suplente, representando o Ministério 434 

Público de Minas Gerais, e também a Conselheira titular que é a doutora 435 

Hosana, Coordenadora da Bacia do Rio Doce, Promotora de Justiça e 436 

Coordenadora da Bacia. Eu gostaria de, brevemente, chamar atenção dos 437 

senhores Conselheiros para esse caso, porque não se trata, na análise do 438 

Ministério Público, de uma intervenção simples, mas na verdade uma 439 

intervenção bastante significativa. Acabamos de ver no destaque que foi 440 

realizado pela Danielle, que a intervenção com supressão de vegetação 441 

vai resultar em 3 milhões de m³ de rendimento lenhoso, e essa 442 

intervenção, pelo que consta do parecer, vai acontecer em uma área de 443 
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conservação prioritária e considerada de prioridade extrema para 444 

conservação. É uma área que se localiza no entorno de uma unidade de 445 

conservação com sobreposição, uma parte da intervenção acontece 446 

dentro de uma área de proteção ambiental, e também é considerada uma 447 

área de vulnerabilidade natural muito alta. Você vê no parecer também 448 

que, com relação aos impactos na flora, existem espécies ameaçadas de 449 

extinção e espécies vulneráveis e imunes nessa área. Com relação à 450 

fauna, existem espécies em categorias de ameaça, então é uma 451 

intervenção bastante significativa e é uma intervenção inclusive que tem 452 

supressão em APP. Mais de 6 hectares de supressão em APP e em 453 

reserva legal, que vai demandar, inclusive, a relocação da reserva legal. 454 

Considerando esse último fator, senhores Conselheiros, o entendimento 455 

do Ministério Público é que esse caso não é um caso de dispensa de 456 

licenciamento ambiental, de acordo com a Lei da Mata Atlântica, 11.428, 457 

artigo 32, se estabelece a necessidade de licenciamento ambiental para os 458 

casos de supressão de vegetação secundária em estágio médio de 459 

regeneração para fins de atividades minerárias, que a gente entende que é 460 

o caso. Então não seria hipótese de dispensa de licenciamento ambiental, 461 

haveria necessidade de licenciamento ambiental no entendimento do 462 

Ministério Público. Essa necessidade também é reforçada na Deliberação 463 

nº 217/2017, artigo 21, e ainda há outra questão que nós entendemos 464 

significativa, é que o Estudo de Impacto Ambiental e o RIMA foram 465 

elaborados por equipe interdisciplinar, mas a análise dos mesmos foi feita 466 

por apenas um técnico. Em que pese a competência da técnica que o 467 

realizou, nós entendemos que a análise deveria ser feita também por uma 468 

equipe interdisciplinar. É essa a consideração do Ministério Público e a 469 

recomendação para que seja realizado um controle de legalidade pela 470 

SEMAD a respeito da necessidade do licenciamento ambiental. Obrigado.” 471 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Agradecemos ao Conselheiro 472 

Rafael Pureza, e é um prazer para nós também termos o senhor aqui 473 

conosco, dando as suas contribuições na discussão das matérias 474 

pautadas. Seja bem-vindo entre nós. Vou passar agora a palavra para a 475 

equipe, Danielle, caso algum outro membro da equipe esteja presente, 476 

para responderem aos questionamentos formulados pelo Conselheiro 477 

Rafael Pureza para que seja avaliada o atendimento das questões 478 

apresentadas para deliberação da URC Leste.” Danielle Farias, 479 

SUPPRI/SEMAD: “Vou começar a trazer aqui alguns elementos que o 480 

Conselheiro do Ministério Público colocou em relação ao processo em si. 481 

O processo não é vinculado ao licenciamento, pois a atividade que o 482 

empreendedor está requerendo não está listada na DN, é uma sondagem 483 

geotécnica para analisar a questão de estabilidade e melhor localidade 484 

aonde eles possam implantar a futura pilha, então como não temos essa 485 

listagem na DN, a gente não vincula esse processo de DAIA a um 486 

processo de licenciamento, mas todos os estudos foram apresentados. O 487 

empreendedor apresentou EIA/RIMA, apresentou PUP, apresentou todas 488 
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as compensações. Esse processo, a compensação de Mata Atlântica, foi 489 

julgada pela CPB, conforme consta no parecer, a compensação de áreas 490 

de APP que foi aprovada pela análise técnica, trazendo ao parecer para o 491 

deferimento também dessa compensação, a compensação das espécies 492 

ameaçadas de extinção da flora, e para além disso a gente também 493 

obteve a autorização da APA São Gonçalo do Rio Abaixo, que sim, o 494 

empreendimento tem parte que estará dentro dos limites dessa APA e foi 495 

realizada a solicitação e a Prefeitura autorizou que o empreendimento 496 

pudesse continuar com seu licenciamento. Em relação às espécies de 497 

fauna, o empreendedor vai realizar um programa de resgate ao longo do 498 

cronograma da supressão de vegetação, então a partir de todas essas 499 

análises, a gente entendeu que o empreendimento traz as questões dos 500 

impactos que vão ser causados pela supressão de vegetação, que 501 

totalizam 22,09 hectares contabilizados entre APP, fora de APP e a partir 502 

daí a gente entendeu que o que o empreendedor trouxe como proposta de 503 

mitigação e as análises das compensações minimizam esses impactos. E 504 

em relação à questão da mudança da reserva legal, o empreendedor 505 

apresentou uma proposta onde a gente fez uma alteração de toda a 506 

reserva legal do bloco, que é considerado o bloco 01 da mina Brucutu, que 507 

esse empreendimento está localizado dentro do complexo da mina 508 

Brucutu, e dentro dessa alteração de reserva legal que a gente analisou e 509 

coloca no parecer como favorável para essa alteração, a gente retirou 510 

todas as áreas de APP que estavam contabilizadas como reserva legal, e 511 

conseguimos fazer com que o empreendedor fizesse uma conexão dessas 512 

reservas, tendo blocos de vegetação nativa maiores, não isolados, e que 513 

também fazem conexão com outras áreas de interesse, como Áreas de 514 

Preservação Permanente do próprio empreendimento, e também unidades 515 

de conservação ao redor. Não sei se ficou claro no parecer essas 516 

questões, mas nós analisamos todas elas e se ficou alguma dúvida estou 517 

aqui ainda para esclarecimento.” Rodrigo Ribas, SUPRA/SEMAD: “Boa 518 

tarde, senhores Conselheiros. Senhor Presidente, se o senhor me permitir, 519 

eu gostaria de complementar algumas informações para dar tranquilidade 520 

e a clareza para que os Conselheiros tomem a decisão que acharem 521 

melhor.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Fique à vontade, Ribas, 522 

está com a palavra.” Rodrigo Ribas, SUPRA/SEMAD: “Muito obrigado, 523 

Elias, muito obrigado, senhores Conselheiros. Prazer revê-los aqueles que 524 

eu já conheço, prazer conhecer os que eu não conheço. Doutor Rafael 525 

acho que ainda não conheço, é um prazer. Doutor Rafael, eu entendo 526 

perfeitamente a sua dúvida em relação a esse posicionamento, essa 527 

colocação, e a gente tem discutido muito isso nesses últimos tempos, a 528 

respeito do que é e não é licenciamento, o que é chamado de 529 

licenciamento. O que acontece no nosso entendimento, e eu vou contar 530 

depois a história rapidinho do processo para o senhor entender, no nosso 531 

entendimento a Legislação Federal não trata da miríade de nomenclaturas 532 

que os estados e municípios vão trazer para os seus processos de 533 
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regularização ambiental. Quando a gente fala da Política Nacional de Meio 534 

Ambiente de 1981, depois da Lei Complementar 140, o gênero utilizado 535 

sempre, e aí o utiliza também na 11.428, o gênero sempre utilizado é 536 

licença. E, em Minas Gerais, nós temos, dentro do gênero licença 537 

ambiental, que a gente chama de regularização, nós temos mais de uma 538 

espécie, então nós temos a licença ambiental stricto sensu, nós temos o 539 

DAIA, que é o Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental, que é 540 

uma licença específica para supressão de vegetação, nós temos a outorga 541 

de uso de recursos hídricos, que é uma licença específica para utilização 542 

de recursos hídricos e intervenção nas calhas dos rios que possam causar 543 

depressão desses recursos, então há uma amadurecimento na legislação 544 

mineira através dessa diversidade de espécies dentro de um mesmo 545 

gênero, licença ambiental. O que a gente acha importante, tanto na 546 

11.428, quanto na LC 140, quanto na DN 217, é que o objeto da 547 

intervenção ambiental, seja ele uma atividade econômica fim, seja ele uma 548 

intervenção ambiental meio, seja devidamente apreciada, tem os seus 549 

impactos ambientais, suas condições ambientais, perfeitamente avaliadas 550 

dentro de um procedimento administrativo, e aí quando a gente fala 551 

licença como procedimento administrativo, o nome pouco importa, desde 552 

que o conjunto de impactos ambientais daquela atividade em si esteja 553 

avaliado. Nós temos que ter, seja qual for o documento, DAIA, RAIA, 554 

outorga, licença ambiental, e aí a licença ambiental pode ser LAS/RAS, 555 

LAC 1, LAC 2, com EIA, sem EIA, nós temos uma infinidade de 556 

desdobramentos, o importante é que os impactos ambientais estejam 557 

previstos, descritos e avaliados, e que eles sejam legalmente possíveis. 558 

Tem que ter, claro, estar dentro da legalidade, e é claro que ele tem que 559 

ter um balanço positivo na nossa avaliação técnica. O que a Danielle fez 560 

esse comentário, esse conjunto de informações, é exatamente isso, o que 561 

ela disse é: olha, nós avaliamos os impactos da supressão, e por mais que 562 

o senhor diga que são significativas, continuam sendo 22 hectares para 563 

uma pesquisa. Desses 22 hectares, 02 hectares são para implantação de 564 

praça de sondagem, e 20 hectares, ou quase 20 hectares, são para 565 

acessos. Seriam acessos permitidos em qualquer outra situação. Os 566 

acessos dentro de mineradoras não são sequer licenciáveis também não. 567 

O que o Estado de Minas Gerais fez? Quando a gente fala o Estado de 568 

Minas Gerais, não é o executivo não. O que o Conselho Estadual de 569 

Política Ambiental de Minas Gerais fez? Ele estabeleceu a diferenciação 570 

entre aquilo que vai ser atividade econômica licenciada daquilo que vai ser 571 

intervenção ambiental que deve ser regularizada também. Nesse caso, 572 

nós entendemos que há perfeitamente o casamento entre aquilo que a 573 

11.428 prevê com aquilo que o Estado de Minas Gerais faz como espécie. 574 

Quando nós começamos o processo, o processo é instruído com 575 

EIA/RIMA, talvez seja um dos poucos processos de DAIA, no Estado de 576 

Minas Gerais, se não o primeiro, instruído com EIA/RIMA. Quando nós 577 

começamos o processo, ele tinha sido orientado como licenciamento de 578 



 

125ª URC Leste Mineiro - 14/10/2020 
GS/SEMAD 

14 

um código errado, equivocado, código de pesquisa mineral, e ele não se 579 

aplica à pesquisa mineral, porque aí nós temos que ir lá no código 580 

minerário e ver o que é pesquisa mineral. Nós podemos licenciar pesquisa 581 

mineral para uma atividade de sondagem geotécnica? Não, não pode, não 582 

é a mesma coisa. Sequer eu posso entender como uma atividade dentro 583 

do código minerário, então houve um controle de legalidade lá na origem 584 

que fez com que o processo de licenciamento ambiental equivocadamente 585 

aberto fosse encerrado, arquivado, e que o processo de supressão de 586 

vegetação em 22 hectares fosse instruído como DAIA, essa que foi a 587 

história. Não quer dizer que houve qualquer alívio, qualquer facilitação no 588 

processo, pelo contrário, foi um processo analisado com o mais alto rigor, 589 

com técnicos que são extremamente capacitados, apesar da Danielle 590 

assinar o parecer sozinha, porque é DAIA, é praxe, a equipe da SUPPRI é 591 

uma equipe multidisciplinar, ela não teve, em momento algum, alijada da 592 

discussão com os colegas dela, nós trabalhamos sempre em conjunto. 593 

Além disso, tem o acompanhamento da Monique, tem o de acordo da 594 

chefe da Monique, que é a Diretora Jurídica, e tem o de acordo da chefe 595 

da Danielle que é Engenheira de Minas. Então há um acompanhamento 596 

técnico intenso nesse processo, Doutor Rafael, por isso a gente se sente 597 

muito tranquilo, do ponto de vista da própria legalidade, de trazer para cá. 598 

Não vemos qualquer prejuízo de ser votado pela URC, que é uma câmara 599 

especialista do COPAM ou pela CMI, que é outra câmara especialista do 600 

COPAM. Nós estamos tratando processo de regularização ambiental e de 601 

uma atividade factível, passível de ser licenciada, passível de ser 602 

autorizada no âmbito estadual, que é de pequena monta, o senhor fez uma 603 

série de listas, é claro que de coisas que são importantes, mas se não 604 

fossem essas importâncias todas, a supressão de vegetação não passaria 605 

pela URC. As condições de uma supressão de vegetação passar pela 606 

URC é exatamente ter essas características que são mais delicadas, para 607 

que a sociedade, URC, representante mais ampla da sociedade, possa se 608 

manifestar nesse caso. Nós não estamos dizendo que os senhores vão 609 

aprovar ou reprovar o pedido de autorização, é só a instrução processual 610 

corretamente feita dentro de um processo de DAIA e apresentado para 611 

uma unidade do Conselho de Política Ambiental. É isso que eu queria 612 

acrescentar, Elias e Doutor Rafael, e a gente permanece aqui à 613 

disposição.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Nós agradecemos a 614 

você e a sua equipe pelos esclarecimentos. Eu passo para o Conselheiro 615 

Rafael Pureza, e questiono se permanece alguma dúvida dentro dos 616 

questionamentos apresentados, se o senhor quer fazer mais alguma 617 

consideração.” Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Eu gostaria 618 

sim, se o senhor me permitir, de fazer alguma consideração em relação ao 619 

que foi colocado. Primeiro quero agradecer a sua pessoa e aos demais 620 

Conselheiros pela receptividade, e quero dizer também que é uma grande 621 

honra para mim estar participando dessa reunião, desse conceituado 622 

conselho, cujo objetivo é sempre o resguardo do melhor interesse público, 623 
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no caso, o interesse ambiental. Com relação às ponderações que foram 624 

feitas, especialmente pelo Senhor Ribas. Eu concordo quando o senhor 625 

diz e reconhece que se trata de uma intervenção um pouco mais delicada, 626 

realmente eu acho que está bem evidente isso, discordo, entretanto, 627 

quando o senhor diz que não é uma intervenção tão significativa, eu creio 628 

que seja sim, intervenções muito menos significativas quando realizadas 629 

por outros empreendedores são sempre objeto de toda a atenção que se 630 

merece dar, e esse caso não é diferente, apesar da grande importância 631 

que a Vale tem para toda a região e para o país, mas eu entendo que o 632 

caso é realmente significante sim. Também não concordo quando o 633 

senhor diz que o nome pouco importa, se é licenciamento, autorização, se 634 

é dispensa, enfim, eu creio que os nomes tem sim sua importância, porque 635 

por trás dos nomes, como o senhor bem sabe, existe um procedimento 636 

com regramento próprio, então creio que faça diferença sim se for um 637 

licenciamento ou se houver a dispensa do licenciamento. Até porque, 638 

como o senhor colocou, nesse caso já houve a instrução com o EIA/RIMA, 639 

o que demonstra que já se vislumbrava que talvez o procedimento correto 640 

não seja esse procedimento tão simplificado que esteja sendo adotado, e 641 

até é objeto para mim de uma certa surpresa, quando o senhor coloca que 642 

o procedimento começou como licenciamento e, apesar disso, essa 643 

discussão não é trazida para o conselho ou no parecer se realmente o 644 

caso é de licenciamento, ou porque não se enquadraria na Lei 11.428 e na 645 

Deliberação Normativa. Escutei atentamente à explicação do senhor e 646 

também da Danielle, mas entendo que essa discussão deveria estar 647 

introduzida dentro dos pareceres, e no entendimento do Ministério Público 648 

o artigo 32 da Lei 11.428 é muito claro quando estabelece a necessidade 649 

de licenciamento ambiental para os casos de supressão de vegetação em 650 

estágio médio para fim de atividades minerárias, então eu creio que está 651 

incluído sim isso aí. Também escutei atentamente a explicação dos 652 

senhores sobre o conceito de pesquisa mineral dentro do código de 653 

mineração, mas lá o conceito inclui levantamento geológicos e 654 

levantamentos geofísicos, então também entendo que deva ser incluído. E 655 

aí só para terminar essa consideração, senhor Rodrigo Ribas, creio que as 656 

expressões e os conceitos, no caso da defesa do Meio Ambiente, eles 657 

precisam ter a interpretação mais ampla e mais (trecho incompreensível) 658 

suficiente para que possa ser dada a interpretação que mais favorece a 659 

defesa do Meio Ambiente, tenho certeza que isso é um princípio de direito 660 

ambiental, que havendo dúvida em relação à interpretação, deve favorecer 661 

àquela que é mais restritiva e que mais favorece a proteção do meio 662 

ambiental, então considerando isso, entendo que, reforço que o 663 

entendimento do Ministério Público que o caso é de licenciamento 664 

ambiental, também com base na Deliberação 217, em que existe sim o 665 

código previsto lá para supressão de vegetação com pesquisa mineral. 666 

Com relação à qualidade do trabalho efetuado, o parecer e a análise do 667 

estudo, isso em momento nenhum nós questionamos, e pelo contrário, 668 
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louvamos o esforço e a qualidade, mas de fato se uma equipe 669 

interdisciplinar participou junto dessa análise, a equipe deveria assinar 670 

junto com a técnica e não ela sozinha, porque me parece uma 671 

desigualdade de forças no estudo que é preparado por uma equipe 672 

interdisciplinar ser analisado por uma única técnica. Então se o senhor 673 

coloca que se sente bastante tranquilo, o MP não se sente nada tranquilo 674 

que isso seja aprovado sem uma discussão que precisa ser mais ampla. 675 

Dessa forma, eu reitero aqui os argumentos que foram colocados, 676 

agradecendo de novo o senhor pelas ponderações, pelas explicações, 677 

dizendo que é um prazer conhecê-lo. Muito obrigado.” Rodrigo Ribas, 678 

SUPRA/SEMAD: “Obrigado, Doutor Rafael. Eu acho que nós vamos, no 679 

final das contas, ficar indo e vindo e discordando, porque nós estamos 680 

tratando aqui de interpretações diversificadas de procedimento. Não 681 

estamos aqui falando da qualidade dos estudos, não estamos falando aqui 682 

da qualidade técnica da análise. Eu discordo do senhor quando fala que 683 

há um desequilíbrio de forças, porque quando há um desequilíbrio de 684 

forças, é mister da parte fraca solicitar apoio. Não havendo necessidade 685 

dessa parte fraca solicitar apoio, é porque ela se sente também tranquila 686 

para poder elaborar sua manifestação, seu parecer (ÁUDIO RUIM) poder 687 

Executivo, não é isso? Estabelecer procedimento de análise continua 688 

sendo ato privativo do poder Executivo, e foi isso que o Estado de Minas, 689 

através da SEMAD, fez. Há um procedimento de análise e esse 690 

procedimento foi cumprido. Em relação à dispensa de licenciamento, não 691 

houve dispensa de licenciamento, Doutor Rafael. O código que o senhor 692 

está lendo na DN 217 é pesquisa mineral com supressão de vegetação do 693 

bioma Mata Atlântica sem guia de utilização. Pesquisa mineral é para 694 

levantamento de corpo mineral e construção do plano de aproveitamento 695 

econômico a ser apresentado junto à Agência Nacional de Mineração. Não 696 

é o caso. Aqui é uma pesquisa geotécnica para saber da qualidade 697 

ambiental, da qualidade de suporte que aquela área daria à implantação 698 

de uma pilha, uma pilha de estéreo rejeito que está sendo planejada lá, e 699 

não uma cava. Pesquisa mineral é planejamento de cava, de lavra, então 700 

por isso que não se aplica, por isso é uma diferença para nós 701 

absolutamente delimitada. Se o senhor verificar lá de novo na listagem A, 702 

anexo único da DN 217, pesquisa geotécnica para implantação de pilha 703 

não tem previsão de licenciamento, nós não podemos inventar um 704 

procedimento administrativo naquilo que não há, está certo? Independente 705 

disso, e aí nós voltamos a discordar do gênero da espécie, quando o 706 

senhor fala que o nome é importante. O nome é importante quando se 707 

refere ao conceito. Por isso que eu falei, na legislação federal chama de 708 

licença porque ela trata com conceito de gênero. A legislação estadual 709 

nomina diferente porque ela trata das espécies dentro de licença ambiental 710 

das espécies outorga, DAIA, AIA, licença. Então essa que é nossa 711 

discordância. Acho que quanto a isso a gente não rende mais, é claro que 712 

o senhor tem todo o direito de discordar do procedimento do Estado de 713 
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Minas Gerais, mas está lá: a atividade não é passível de licenciamento, 714 

nós entendemos que a licença tratada na 11.428 é gênero, não é espécie, 715 

e que quanto ao gênero o DAIA se adequa perfeitamente. A análise feita 716 

com base nos melhores estudos está completa, foi feita, está completa. 717 

Houve, inclusive, correção, falando correção, mas é isso mesmo, correção 718 

das reservas legais como um bloco, para o empreendimento como um 719 

todo como um bloco, não estamos falando aí só da área de 22 hectares de 720 

pilha não, estamos falando do bloco todo, então há uma análise integrada 721 

dessa atividade de supressão de vegetação de 22 hectares com as 722 

atividades que acontecem lá no empreendimento e não há nada diferente 723 

daquilo que propugna a legislação ambiental nesse sentido. Acho que nós 724 

não vamos render muito mais do que isso, ficar só na discordância. Agora, 725 

Elias, eu sugiro que a gente passe, é uma sugestão, é claro, que a gente 726 

passe para as discussões técnicas, para as manifestações dos inscritos, 727 

enquanto isso o Doutor Rafael pode também, junto conosco, amadurecer 728 

melhor o entendimento do próprio processo, para saber se ele está 729 

corretamente instruído, como sugestão. Muito obrigado.” Presidente Elias 730 

Nascimento de Aquino: “Obrigado, Ribas. De fato, nós temos alguns 731 

inscritos para esse item de pauta. Eu vou chamar aqui pela ordem, a 732 

senhora Mariana (ÁUDIO RUIM). Mariana se encontra dentro da sala de 733 

reunião? Mariana se encontra dentro da sala, eu questiono à Mariana se 734 

ainda tem intenção de se manifestar. A senhora está com a palavra, cinco 735 

minutos.” Mariana, Representante do Empreendedor: “Ok, eu agradeço, 736 

meu nome é Mariana, eu fui a Bióloga, técnica responsável pelos 737 

levantamentos de flora feitos através da empresa Sete Soluções, e me 738 

coloco à disposição.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Está certo, 739 

obrigado, Mariana. Chamo nesse momento Isabel Cristina Rocha. Senhora 740 

Isabel Roquete, a senhora consegue nos ouvir? A senhor tem 5 minutos.” 741 

Isabel Cristina Rocha, Representante do Empreendedor: “Estou ouvindo 742 

agora, Presidente. Manifestação é rápida, o Superintendente Rodrigo 743 

Ribas explicou o processo e todo esse trâmite desse processo com muita 744 

propriedade. O processo realmente foi instruído como um processo de 745 

licenciamento como pesquisa mineral, foi instruído erroneamente, foi 746 

apresentado o EIA/RIMA, e após a análise jurídica exaustiva da própria 747 

SUPPRI, o processo foi direcionado como sondagem geotécnica, uma vez 748 

que a atividade que vai se realizar é realmente uma sondagem geotécnica. 749 

Ele tinha sido instruído como pesquisa mineral por não ter um código 750 

análogo na DN e por ter supressão de vegetação de Mata Atlântica em 751 

estágio médio, ele foi conduzido com EIA/RIMA, mas foi feita uma 752 

reavaliação desse processo, um controle de legalidade, e sem prejuízo do 753 

EIA/RIMA, que foi analisado, inclusive, ele foi direcionado para uma DAIA 754 

de uma sondagem geotécnica, uma vez que a atividade é realmente uma 755 

sondagem para aprimorar o projeto de engenharia, o projeto geotécnico de 756 

uma pilha de disposição de rejeito. São iniciativas da Vale para reduzir o 757 

uso de barragem, então a própria Vale está elaborando vários projetos de 758 
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pilha de disposição de rejeitos, e o processo ocorreu, eu posso confirmar 759 

que o processo foi exaustivamente analisado, inclusive na questão da 760 

reserva legal, a própria SUPPRI tomou para si a questão de resolver a 761 

questão da reserva legal de brucutu, para viabilizar, inclusive, o parecer da 762 

sondagem geotécnica, e eu estou aqui com a equipe robusta, tanto de 763 

biólogos, de engenheiros florestais, engenheiros geotécnicos, que estão 764 

aqui disponíveis para qualquer esclarecimento do conselho, mas 765 

afirmando que tanto da parte da Vale quanto da parte da SUPPRI, o 766 

empreendimento está muito bem analisado e os impactos muito bem 767 

mitigados e compensados. A gente não pode esquecer de todos as 768 

compensações que estão sendo feitas. E o licenciamento em si seria um 769 

ato autorizativo por meio de uma DAIA, instruída, inclusive, com EIA/RIMA, 770 

como manda a legislação, a Lei da Mata Atlântica. Muito obrigada, 771 

estamos à disposição.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 772 

“Agradecemos à Isabel. Próximo é o senhor Régis Mendonça.” Régis 773 

Mendonça, Representante do Empreendedor: “Boa tarde a todos. Sou 774 

Engenheiro Florestal e sou técnico da Vale também, cuido da parte das 775 

compensações florestais. A gente já foi mencionado no parecer as 776 

compensações, só fazer um resumo aqui do que está sendo compensado. 777 

Então a gente tem as propostas de compensações da Mata Atlântica, que 778 

foram aprovadas na 46ª reunião da CPB, em julho deste ano agora, então 779 

a gente tem lá uma compensação de Mata Atlântica de 25.76 hectares. Ela 780 

acoberta o artigo 17 e o artigo 32. Uma área do artigo 17 que está sendo 781 

proposta para doação na Serra do Gandarela e outros 12.88 hectares que 782 

ficam em uma fazenda que tem várias compensações Vale lá, que é para 783 

recuperação de área, então a gente vai estar transformando um plantio de 784 

eucalipto dessa fazenda em uma floresta estacional através de técnica de 785 

plantio de mudas nativas. Estamos fazendo também as compensações 786 

nas intervenções em APP, conforme rege a CONAMA 369, então a gente 787 

está apresentando também uma área de 3.98 hectares de recuperação de 788 

APP, áreas de APPs degradadas que vão ser recuperadas através do 789 

plantio também de mudas nativas. Temos as compensações de espécies 790 

imunes de corte, que são os ipês amarelos, então a gente está 791 

compensando na proporção de três para um, cada um indivíduo suprimido 792 

dessa espécie será realizado o plantio de três indivíduos da mesma 793 

espécie, e a compensação das espécies ameaçadas, que está em uma 794 

proporção de 10 a 20 indivíduos para cada um suprimido, conforme o 795 

Decreto Estadual 47749. Então essas são as compensações que nós 796 

estamos fazendo. Só mais algumas informações para os senhores 797 

Conselheiros, é importante destacar do parecer que no caso da reserva 798 

legal, essa reserva legal que a gente está propondo tem um ganho de 188 799 

hectares a mais do que estava a antiga reserva legal. Foi feita a retirada 800 

das APPs que estavam computando dentro dessas reservas legais 801 

antigas, então foi feito todo esse ajuste e isso gera um ganho ambiental 802 

com esse empreendimento. Outra coisa também, com relação à 803 
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interligação de áreas verdes ali do entorno de Brucutu, do Complexo de 804 

Brucutu, se vocês avaliarem a proposta de realocação de reserva legal, 805 

vocês vão ver que ela forma um cinturão de áreas verdes em volta do 806 

complexo, interligando três unidades de conservação, entre RPPNs e 807 

APAs que estão ali, importantes. É isso, esse cinturão verde está entre 808 

floresta estacional e campos rupestres, então percebe-se o ganho 809 

ambiental que teve tanto com esse empreendimento, você está tendo esse 810 

ganho ambiental e a gente está seguindo a legislação também, tudo que 811 

foi exigido, tudo que exige-se de compensações foram apresentadas e 812 

estão sendo deferidas pelo órgão ambiental, inclusive, pelo IBAMA 813 

também, temos a anuência do IBAMA tanto para o desmate quanto 814 

aprovando as compensações que foram apresentadas pela empresa 815 

também, então temos duas validações aí no caso para a Mata Atlântica, 816 

uma do IBAMA e uma do conselho da CPB. Então é isso, estou à 817 

disposição para qualquer dúvida com relação às compensações que estão 818 

sendo apresentadas.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, 819 

Régis. O próximo inscrito, senhor Leandro Ishi.” Leandro Ishi, 820 

Representante do Empreendedor: “Boa tarde a todos.” Presidente Elias 821 

Nascimento de Aquino: “O senhor tem até 5 minutos.” Leandro Ishi, 822 

Representante do Empreendedor: “Meu nome é Leandro, eu estou 823 

representando aqui a engenharia, a nossa engenharia básica. Nós 824 

estamos realizando esse empreendimento, e como já foi falado durante a 825 

reunião, nós temos somente uma pesquisa, justamente para subsidiar o 826 

nosso projeto da PDR Tamanduá. No demais, quaisquer outros 827 

esclarecimentos eu entendo que já foram realizados pela Isabel e pelo 828 

Régis. Obrigado.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, 829 

Leandro. Próxima inscrita é a senhora Alessandra Mazon.” Alessandra 830 

Mazon, Representante do Empreendedor: “Boa tarde a todos, sou 831 

Engenheira Civil e Geotécnica, e faço parte da equipe de desenvolvimento 832 

do projeto da pilha tamanduá. Fico à disposição para qualquer 833 

esclarecimento que se fizer necessário, a gente atuou na programação 834 

das sondagens necessárias para subsidiar o desenvolvimento do projeto, 835 

e fico à disposição.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 836 

“Agradecemos à Alessandra. Próxima inscrita é a senhora Vanessa 837 

Florêncio Soares.” Vanessa Florêncio, Representante do Empreendedor: 838 

“Boa tarde. Sou geógrafa da equipe da Vale também. Eu fui a responsável 839 

pela condução dos estudos ambientais desse projeto e estou à disposição 840 

para tirar as dúvidas necessárias. Só queria reforçar que durante a 841 

elaboração dos estudos, avaliação de impacto, a gente contemplou todas 842 

as proposições dos planos e programas de controle, mitigação e 843 

monitoramento para todos os meios, meio físico, meio biótico e meio 844 

socioeconômico, e permaneço à disposição.” Presidente Elias Nascimento 845 

de Aquino: “Obrigado, Vanessa. Próximo inscrita, senhora Flávia Las-846 

Cazas.” Flávia Las-Cazas, Representante do Empreendedor: “Senhor 847 

Presidente, eu trabalho na Vale, sou geógrafa, sou responsável pelas 848 
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reservas legais da empresa, e o Régis já falou tudo. Só queria reforçar que 849 

o mínimo da lei é 20% de reserva legal e a Vale está preservando para 850 

esse bloco de Brucutu, 22%, então a gente está colocando a mais reserva 851 

legal, exatamente para fazer um corredor ecológico significativo na região 852 

de Brucutu. Demais esclarecimentos a respeito da reserva legal, estou à 853 

disposição.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Flávia. 854 

Próxima inscrita é a senhora Bárbara Cordeiro.” Bárbara Cordeiro 855 

Machado, Representante do Empreendedor: “Boa tarde, senhor 856 

Presidente e demais Conselheiros. Eu sou Engenheira Ambiental 857 

representante da Vale e eu trabalhei nas compensações do projeto e estou 858 

aqui à disposição caso haja necessidade de algum esclarecimento, mas o 859 

Régis já colocou tudo que precisava falar. Fico aqui à disposição.” 860 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Agradecemos, Bárbara. Próximo 861 

inscrito é o senhor Marco Túlio Azevedo de Andrade. Senhor Marco Túlio 862 

se encontra presente? Ele não está na sala não.” Não se identificou: “Me 863 

informou que não liberaram o acesso dele. Dele e da Suleima.” Presidente 864 

Elias Nascimento de Aquino: “Peço ao pessoal da assessoria para verificar 865 

alguma pendência de solicitação de acesso à sala.” Isabel Cristina Rocha, 866 

Representante do Empreendedor: “Presidente, não tem problema. A gente 867 

fica à disposição, são funcionários da Vale que estão à disposição.” 868 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Isabel. Próximo 869 

inscrito é o senhor Alexandre Gomes Damasceno.” Alexandre Damasceno, 870 

Representante do Empreendedor: “Boa tarde, senhor Presidente, demais 871 

Conselheiros. Eu sou Engenheiro Florestal, trabalhei junto com a Vanessa 872 

na elaboração dos estudos, e eu só queria complementar o que o Régis 873 

falou em relação às compensações, é que dentro da avaliação dos 874 

impactos a gente também tem as medidas mitigadoras, e aí como 875 

preocupação do Doutor Rafael é muito voltada para a questão de fauna e 876 

flora, e dentro dos projetos que a gente tem prioritários para esse caso é a 877 

questão de resgate de flora, resgate de fauna, afugentamento de fauna em 878 

algumas situações, a recuperação das áreas degradadas também depois 879 

da implementação do empreendimento e a utilização do top soil em outras 880 

áreas. O que significa isso? O solo fértil dos fragmentos florestais a gente 881 

vai utilizá-lo em recuperação de outras áreas, e mesmo as mudas que nós 882 

vamos coletar nessas áreas vão ser utilizadas em outros projetos, e lógico, 883 

as preferências são para as espécies ameaçadas, raras e endêmicas. 884 

Demais esclarecimentos estou à disposição.” Presidente Elias Nascimento 885 

de Aquino: “Obrigado, Alexandre. Existe outro inscrito, uma pessoa 886 

jurídica, Sete Soluções e Tecnologia Ambiental. E isso demandaria 887 

naturalmente avaliar quem é representante legal da empresa. Gostaria de 888 

questionar dentre os presentes na sala, que representa o 889 

empreendimento, quem é o representante legal da empresa que se 890 

inscreveu. Sete Soluções e Tecnologia Ambiental. (ÁUDIO RUIM) De 891 

acordo com o que foi passado aqui pelo WhatsApp, senhora Dinalva. 892 

Senhora Dinalva, está presente? Senhora Dinalva está presente na sala 893 
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de reuniões, a senhora tem até cinco minutos para se manifestar.” Flávia 894 

Las-Cazas, Representante do Empreendedor: “Senhor Presidente, a 895 

Dinalva falou aqui que está sem Zoom, então acho que ela não vai 896 

conseguir entrar.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Ela está na 897 

sala, Flávia. Talvez ela esteja com algum problema de conexão.” Bárbara 898 

Cordeiro Machado, Representante do Empreendedor: “Senhor Presidente, 899 

mas ela só ia se pronunciar se houvesse necessidade, então eu acho que 900 

no momento não tem nenhum esclarecimento que ela precise fazer não, 901 

ok?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Agradeço, Bárbara. Eu volto 902 

então, senhores Conselheiros, exaurida a lista de pessoas inscritas para 903 

se manifestarem em relação ao item 6.1 da pauta, e questiono aos 904 

Conselheiros se há alguma pendência de esclarecimentos ou se existe 905 

algum Conselheiro interessado em pedir vistas desse processo.” 906 

Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Elias, considerando as 907 

questões relevantes que foram apresentadas, o Ministério Público gostaria 908 

de verificar a possibilidade de pedir vistas.” Presidente Elias Nascimento 909 

de Aquino: “Conselheiro Rafael, o senhor tem a prerrogativa de vistas, 910 

assim como os demais Conselheiros, e o que é necessário é apenas a 911 

fundamentação. Como o senhor já expôs suas razões, eu considero 912 

devidamente fundamentado e retiro, portanto, esse processo em vistas 913 

para o Ministério Público. Eu questiono aos demais Conselheiros se há 914 

interesse em pedido de vistas conjunta com o MP. Renata, da FIEMG, pois 915 

não, Conselheira.” Conselheira Renata Medrado Malthik: “A gente gostaria 916 

de pedir vistas também para poder verificar as questões técnicas conforme 917 

foi levantado, a gente gostaria também de verificar os pontos.” Presidente 918 

Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Conselheira. Mais algum 919 

Conselheiro além dos Conselheiros representantes da FIEMG e do 920 

Ministério Público gostaria de solicitar vistas conjuntas? Aparentemente 921 

não há, então nesse momento eu retiro em vista para os Conselheiros 922 

representantes do Ministério Público e da FIEMG do item 6.1, Processo 923 

Administrativo 090300000040/20, de titularidade da Vale S/A. Então, 924 

senhores Conselheiros, passamos agora para o próximo item de pauta.” 925 

Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Presidente, senhor me dá 926 

licença, gostaria de pedir desculpa a todos os participantes, em razão do 927 

avanço da hora, da extensão, eu creio que serei substituído por outro 928 

representante do Ministério Público, porque eu tenho uma reunião 929 

importante agora às 16h, então eu devo me ausentar e outro 930 

representante do Ministério Público deverá me substituir, tá bom? Peço 931 

desculpa a todos.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, 932 

Conselheiro, nós agradecemos a presença do senhor conosco até esse 933 

momento.” Conselheiro Rafael Pureza Nunes da Silva: “Obrigado.” 934 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Senhores Conselheiros, portanto, 935 

vamos passar aqui para o item 8.1, nós temos dois inscritos e um 936 

destaque da ABRAGEL, eu passo então, nesse momento, a palavra para o 937 

Conselheiro representante da ABRAGEL para expor seu destaque sobre o 938 
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item 8.1 do empreendimento Darci Pedro Cota.” Conselheiro Thiago Salles 939 

de Carvalho: “Presidente, se fosse possível, eu gostaria de ouvir primeiro 940 

os inscritos, até porque se trata de uma dúvida minha quanto ao processo, 941 

quem sabe eles podem esclarecer alguma dúvida.” Presidente Elias 942 

Nascimento de Aquino: “Está certo, Conselheiro Thiago. Vou então aqui 943 

pedir apoio à Assessoria dos Colegiados sobre os dois inscritos para esse 944 

item de pauta. A Senhora Lara Pontes, primeiro inscrito para se manifestar 945 

no item 8.1. Senhora Lara Pontes está presente na sala de reuniões, a 946 

senhora tem até 5 minutos para se manifestar.” Lara Pontes, 947 

Representante do Empreendedor: “Conseguem me ouvir bem?” 948 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Agora sim Lara. Você tem até 5 949 

minutos. Na verdade, não estamos mais ouvindo, Lara. Voltou seu áudio.” 950 

Lara Pontes, Representante do Empreendedor: “Na verdade, só queria 951 

saber se eu já posso fazer minha breve ou se o Thiago já quer desde logo 952 

fazer os questionamentos dele.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 953 

“Na verdade, Lara, é o seguinte: esse momento em que você se inscreve 954 

para se manifestar sobre determinado item de pauta, a princípio você 955 

dispõe de 5 minutos para expor razões, o que não prejudica, 956 

posteriormente a isso, que algum Conselheiro formule questões. A sua 957 

manifestação a princípio seria nesse momento, e caso haja dúvida dos 958 

Conselheiros você terá liberdade de responder, está certo? Você tem até 959 

cinco minutos para expor suas razões.” Lara Pontes, Representante do 960 

Empreendedor: “Obrigada. Bom, eu sou advogada e representante legal 961 

do consórcio Guilman-Amorim, que figura nesse processo como terceiro 962 

interessado. Eu gostaria apenas de ressaltar que o parecer da SUPRAM, 963 

que sugeriu indeferimento do recurso apresentado pelo Darci foi coerente, 964 

acertado, porque é tecnicamente impossível manter o exercício 965 

concomitante das atividades do consórcio e atividade de lavra que foi 966 

solicitada pelo Darci, primeiro por ser uma área particular e nunca ter 967 

havido autorização do consórcio para que o Darci pudesse entrar na 968 

região, e além disso, e principalmente, pelo fato de que a área de extração 969 

está localizada dentro da zona de autossalvamento e também no trecho de 970 

vazão residual da barragem da usina, então é uma área estritamente 971 

controlada e desenvolver uma atividade minerária ali seria extremamente 972 

perigoso e também tecnicamente impossível. Inclusive, a gente tem aqui 973 

conosco a consultora Sônia, caso seja necessário algum esclarecimento 974 

técnico do caso, mas então é isso, a gente queria só ressaltar mesmo que 975 

o parecer da SUPRAM foi acertado quando ele sugere o indeferimento do 976 

recurso que foi apresentado pelo Darci.” Presidente Elias Nascimento de 977 

Aquino: “Agradecemos, Lara, suas informações, e vou chamar aqui agora 978 

a próxima inscrita, a senhora Sônia Santos, e o último nome eu não 979 

domino a origem para expressar. Mas a próxima inscrita é a senhora Sônia 980 

Santos, a senhora tem até 5 minutos. Senhora Sônia está presente na sala 981 

de reuniões. Nesse momento está sem fone, Sônia, verifica, por gentileza, 982 

se não há algum problema de conexão aí. Ainda não conseguimos te 983 
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ouvir, Sônia. Aparentemente a Sônia está com algum problema de 984 

conexão, talvez o sinal esteja fraco” Sônia Santos, Representante do 985 

Empreendedor: “Não estou conseguindo...” Presidente Elias Nascimento 986 

de Aquino: “Agora nós ouvimos você, Sônia. Agora você tem, a partir 987 

desse momento, 5 minutos para se manifestar, tá joia?” Sônia Santos, 988 

Representante do Empreendedor: “Pois não. Como diz a Doutora Lara... E 989 

agora? Agora está falando.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Nós 990 

estamos, Sônia. Talvez se a senhora desligar o YouTube, se a senhora 991 

estiver acompanhando, porque talvez a senhora esteja escutando fora do 992 

tempo.” Sônia Santos, Representante do Empreendedor: “Como diz a 993 

doutora Lara, a gente está de acordo com esse posicionamento da 994 

SUPRAM, porque... Está dando um delay.” Presidente Elias Nascimento 995 

de Aquino: “Isso, Sônia. Eu imagino que a senhora esteja escutando pelo 996 

YouTube, então o ideal é que a senhora use apenas o aplicativo Zoom 997 

para se comunicar conosco.” Sônia Santos, Representante do 998 

Empreendedor: “Está escutando? Eu estou tentando pegar o YouTube 999 

aqui para desligar. Pronto. Mas as mesmas considerações técnicas nós 1000 

fazemos também, é uma área da usina que realmente é área onde há 1001 

mais de 20 anos a usina está em operação. E o que a gente considera 1002 

mais perigoso nisso, é que a gente tem programa de conservação, de 1003 

recuperação dessa área toda a jusante da usina, sem contar que também 1004 

são áreas limítrofes às áreas de preservação permanente, a unidade de 1005 

conservação, e como a doutora já falou, a zona de autossalvamento.” 1006 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “A senhora encerrou sua 1007 

manifestação, Senhora Sônia? Confirma com ela para nós por favor, Lara, 1008 

se ela encerrou a manifestação dela.” Sônia Santos, Representante do 1009 

Empreendedor: “Sim, é o que eu acabei de falar sobre a zona de 1010 

autossalvamento.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Está certo, 1011 

obrigado, Sônia. Volto aqui a palavra para o Conselheiro Thiago que havia 1012 

pedido destaque. Senhor Conselheiro, nos termos do Regimento Interno, o 1013 

senhor dispõe de até 10 minutos para realizar o seu destaque.” 1014 

Conselheiro Thiago Salles de Carvalho: “Perfeito, Presidente, agradeço a 1015 

palavra. Foi elucidativa a fala da Lara e da Sônia em relação ao 1016 

empreendimento que já está em operação há 23 anos, se não me engano, 1017 

desde 1997. Como não é um processo trivial, a dúvida veio nesse sentido, 1018 

porque houve uma licença deferida, um processo de extração de ouro, um 1019 

processos de lavra, na área do projeto hidroelétrico, e aí a tempo a 1020 

empresa se manifestou, e a SUPRAM, em um processo de autotutela, 1021 

entendeu por bem voltar atrás na decisão e hoje a decisão que se coloca 1022 

para a gente, para os Conselheiros, seria essa decisão de manter a usina, 1023 

a sua área íntegra, e o processo de lavra ficaria suspenso, impedido de se 1024 

instalar dentro das áreas da usina. Era essa a dúvida que eu tinha em 1025 

relação ao cronograma, histórico do processo, que para mim não é um 1026 

processo trivial, diferente de vários outros que a gente já viveu aqui dentro 1027 

do COPAM, mas agora ficou claro, a dúvida foi sanada, muito obrigado a 1028 
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todos.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Conselheiro. 1029 

De fato é um recurso atípico, nós tivemos um recurso de terceiro, que é 1030 

coisa rara em um processo administrativo, e em razão desse recurso a 1031 

SUPRAM procedeu ao controle de legalidade e indeferiu o pedido de 1032 

licença do empreendedor, e em razão dessa nova decisão é que o 1033 

empreendimento Darci Pedro Cota interpôs recurso o qual é trazido nesse 1034 

momento para deliberação do COPAM e o parecer da SUPRAM Leste é 1035 

pelo indeferimento do recurso. Questiono ao senhor Thiago e aos demais 1036 

Conselheiros se permanecessem alguma dúvida em razão desse item de 1037 

pauta.” Conselheiro Thiago Salles de Carvalho: “Para mim, não, 1038 

Presidente, estou confortável para poder seguir com a votação.” 1039 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Conselheiro, então 1040 

não havendo dúvidas e nem inscritos pendentes de manifestação, eu 1041 

declaro em votação o item 8.1, e peço à Secretaria Executiva para 1042 

disponibilizar o painel de votação para acompanhamento. Questiono como 1043 

vota SEAPA. Senhor Ronald, como vota a SEAPA? Como vota a SEDE?” 1044 

Conselheira Gláucia Machado Ferreira: “Favorável” Conselheira Paula 1045 

Miranda Lima: “Senhor Presidente, desculpa interromper, me permite a 1046 

palavra?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Quem? É a 1047 

Conselheira Rosana?” Conselheira Paula Miranda Lima: “Paula, da 1048 

FADIVALE.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Paula, pois não, 1049 

Paula.” Conselheira Paula Miranda Lima: “Conselheiro, eu acompanhei 1050 

atentamente toda a discussão, entretanto eu terei de me ausentar em 1051 

razão de uma audiência agora, 16h15, eu gostaria de saber se eu posso 1052 

proferir, se eu posso votar, e posteriormente me ausentar da sala.” 1053 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Pode sim, Conselheira. Como 1054 

vota FADIVALE?” Conselheira Paula Miranda Lima: “Vota favorável. Eu 1055 

agradeço e me despeço, peço desculpas por ter de me ausentar.” 1056 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Não há do que se desculpar, 1057 

Paula, nós agradecemos por estar conosco até esse momento, 1058 

contribuindo para as deliberações do COPAM. Questiono como vota a 1059 

SEE?” Conselheira Wânia Agostinho: “Favorável.” Presidente Elias 1060 

Nascimento de Aquino: “Como vota a SEINFRA?” Conselheiro Hudson 1061 

Oliveira Leal: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Quem 1062 

deseja se manifestar?” Lara Pontes, Representante do Empreendedor: 1063 

“Desculpa interromper, mas é porque aí consta o encaminhamento pelo 1064 

deferimento.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Peço à Secretaria 1065 

Executiva para alterar, porque o parecer é pelo indeferimento.” Lara 1066 

Pontes, Representante do Empreendedor: “Isso, porque senão a votação 1067 

vai ficar contraditória. Obrigada, desculpa interromper.” Presidente Elias 1068 

Nascimento de Aquino: “Obrigado, Lara, pelo alerta. Então voto favorável 1069 

da SEINFRA, questiono como vota a EPAMIG? A EPAMIG vota de acordo 1070 

com o parecer, registrado aqui no chat, e a SEAPA também vota de 1071 

acordo. Ronald se manifestou no chat que vota de acordo com o parecer 1072 

da SUPRAM.” Conselheira Paula Miranda Lima: “Conselheiro, caso tenha 1073 
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havido alguma dúvida, a FADIVALE vota de acordo com o parecer, tudo 1074 

bem?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Está certo, Paula, a gente 1075 

registrou o voto de acordo com o parecer, agradecemos. Como vota 1076 

ARMVA?” Conselheira Ariane Kelly Silva: “De acordo com o parecer, 1077 

Presidente.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado Ariane. 1078 

Ausência da Polícia Militar nesse momento. Como vota o CREA-MG?” 1079 

Conselheiro Guilherme de Assis Gonçalves: “Favorável.” Presidente Elias 1080 

Nascimento de Aquino: “Como vota a representante do Ministério 1081 

Público?” Conselheira Hosana Regina Andrade de Freitas: “Eu tive uma 1082 

reunião e tive que entrar no meio da reunião. Como é de praxe, eu vou me 1083 

abster, considerando a orientação para abstenção do voto.” Presidente 1084 

Elias Nascimento de Aquino: “Então abstenção do voto do representante 1085 

do Ministério Público justificada pela recomendação do Conselho Superior. 1086 

Como vota a Prefeitura de Governador Valadares?” Conselheiro Ivan 1087 

Carlos Gonçalves Fialho: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de 1088 

Aquino: “Como vota a FIEMG?” Conselheira Renata Medrado Malthik: 1089 

“Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a 1090 

FAEMG? A FAEMG está presente nesse momento? A FAEMG esteve 1091 

ausente nas votações anteriores. A FAEMG como vota, Afonso?” 1092 

Conselheiro Afonso Luiz Brêtas: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento 1093 

de Aquino: “Como vota a FEDERAMINAS?” Conselheiro Jackson de 1094 

Sousa Lemos: “Favorável, Presidente.” Presidente Elias Nascimento de 1095 

Aquino: “Obrigado. Como vota ABRAGEL?” Conselheiro Thiago Salles de 1096 

Carvalho: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 1097 

vota ADDAF?” Conselheira Luciana Morais de Almeida “Favorável.” 1098 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: Como vota o Movimento Pró Rio 1099 

Todos os Santos e Mucuri?” Conselheira Izabel Cristina Marques: 1100 

“Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota Instituto 1101 

Terra?” Conselheira Gladys Teresinha Nunes Pinto: “Favorável.” 1102 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota Faculdade 1103 

Pitágoras?” Conselheira Renata Oliveira Castro Faroni: “Favorável, 1104 

Presidente.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado. Como 1105 

vota a OAB/MG?” Conselheiro Cristiano Lamas Pereira: “Senhor 1106 

Presidente, voto favorável com o parecer.” Presidente Elias Nascimento de 1107 

Aquino: “Obrigado, Cristiano. Portanto, declaro indeferido o recurso, por 18 1108 

votos dos Conselheiros, 01 abstenção do representante do Ministério 1109 

Público e ausência do representante da Polícia Militar de Minas Gerais 1110 

neste momento, portanto, mantido o indeferimento do pedido de licença 1111 

ambiental formulado por Darci Pedro Cota, no âmbito do PA 1112 

29538/2016/002/2019.” 9. PROPOSTA DE AGENDA ANUAL DAS 1113 

REUNIÕES DA UNIDADE REGIONAL COLEGIADA LESTE MINEIRO 1114 

DO COPAM, PARA O ANO DE 2021. APRESENTAÇÃO: SUPRAM LM. 1115 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Senhores Conselheiros, 1116 

passamos agora para o último item da pauta, é a proposta de agenda 1117 

anual das reuniões da URC Leste Mineiro do COPAM para o ano de 2021. 1118 
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A apresentação é da SUPRAM Leste Mineiro, portanto eu peço apoio à 1119 

Secretaria Executiva para disponibilizar a proposta do calendário de 1120 

reuniões ordinárias para o ano de 2021. Então senhores Conselheiros, a 1121 

proposta de reuniões ordinárias para 2021 seria a primeira reunião de 1122 

2021 no dia 16 de março, uma terça-feira, 14h. A segunda reunião no dia 1123 

14 de julho de 2021, numa quarta-feira, às 14h, e em novembro, a última 1124 

reunião ordinária, no dia 17 de novembro, quarta-feira. Peço, por favor, 1125 

para a Secretaria Executiva para excluir a participação anterior para que a 1126 

gente dê continuidade à nossa reunião. Agradeço à Secretaria Executiva. 1127 

Então, senhores Conselheiros, a proposta de agenda para 2021 é essa 1128 

que está na tela dos senhores, e eu questiono se há algum destaque dos 1129 

senhores Conselheiros em relação a esse item de pauta. Não havendo 1130 

destaque, eu coloco em votação, e peço para voltar aqui para o painel, e 1131 

questiono como vota a SEAPA. A SEAPA vota de acordo com o calendário 1132 

proposto, conforme informação aqui no chat. Como vota a SEDE?” 1133 

Conselheira Gláucia Machado Ferreira: “Favorável” Presidente Elias 1134 

Nascimento de Aquino: “Como vota a Secretaria de Estado de Educação?” 1135 

Conselheira Wânia Agostinho: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento 1136 

de Aquino: “Como vota a SEINFRA? Como vota a SEINFRA?” Conselheiro 1137 

Hudson Oliveira Leal: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 1138 

“Obrigado, Hudson. Como vota a EPAMIG? Senhor Flávio vota favorável 1139 

de acordo com declaração feita aqui no chat, no aplicativo. Como vota a 1140 

ARMVA?” Conselheira Ariane Kelly Silva: “Favorável, Presidente.” 1141 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Ausência da Polícia Militar.” 1142 

Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “É só porque o 2º Sgt. 1143 

Ronaldo está tentando entrar, estava acompanhando pelo YouTube, aí eu 1144 

esclareci para ele aqui agora que ele tem que entrar na sala, então se até 1145 

o final da votação ele conseguir entrar, a gente coloca ele, tá bom? 1146 

(ÁUDIO RUIM), por favor.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Está 1147 

certo, obrigado, Vânia, nós voltaremos a questionar o representante da 1148 

Polícia Militar caso ele consiga ingressar na sala de reunião. Como vota 1149 

CREA-MG em relação à proposta de calendário para as reuniões 1150 

ordinárias de 2021.” Conselheiro Guilherme de Assis Gonçalves: 1151 

“Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a 1152 

representante do Ministério Público? Conselheira representante do 1153 

Ministério Público, como vota em relação à proposta de agenda anual das 1154 

reuniões para 2021” Conselheira Hosana Regina Andrade de Freitas: 1155 

“Presidente, vou justificar minha abstenção considerando a orientação 1156 

funcional. Obrigada.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Conselheira 1157 

Hosana, se me permite a observação, alguns itens de pauta, como 1158 

aprovação de ata, de reunião anterior, agenda de reuniões, eu creio que 1159 

não haveria impossibilidade dentre aquelas que o Conselho Superior 1160 

recomendou abstenção. Caso a senhora se sinta à vontade para deliberar, 1161 

é uma questão de agendamento de reuniões.” Conselheira Hosana Regina 1162 

Andrade de Freitas: “Para mim, em relação às datas postas, eu estou de 1163 
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acordo.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Então podemos registrar 1164 

o voto favorável da senhora?” Conselheira Hosana Regina Andrade de 1165 

Freitas: “Pode, pode sim.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 1166 

“Obrigado, Conselheira. Como vota a Prefeitura de Governador 1167 

Valadares?” Conselheiro Ivan Carlos Gonçalves Fialho: “Favorável.” 1168 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como vota a FIEMG?” 1169 

Conselheira Renata Medrado Malthik: “Favorável.” Presidente Elias 1170 

Nascimento de Aquino: “Como vota a FAEMG? Como vota a FAEMG? 1171 

Como vota a FEDERAMINAS?” Conselheiro Jackson de Sousa Lemos: 1172 

“Favorável.” Conselheiro Afonso Luiz Brêtas: “FAEMG vota favorável 1173 

também, houve um probleminha aqui, atrasei.” Presidente Elias 1174 

Nascimento de Aquino: “Obrigado, Conselheiros. Como vota ABRAGEL?” 1175 

Conselheiro Thiago Salles de Carvalho: “Favorável.” Presidente Elias 1176 

Nascimento de Aquino: “Como vota ADDAF?” Conselheira Luciana Morais 1177 

de Almeida “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 1178 

vota o Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri?” Conselheira Izabel 1179 

Cristina Marques: “Favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 1180 

“Como vota Instituto Terra?” Conselheira Gladys Teresinha Nunes Pinto: 1181 

“De acordo com o calendário.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 1182 

“Como vota a FADIVALE? FADIVALE ausente nesse momento de acordo 1183 

com a informação que foi prestada no item anterior. Como vota a 1184 

Faculdade Pitágoras?” Conselheira Renata Oliveira Castro Faroni: 1185 

“Favorável, Presidente.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Como 1186 

vota a OAB/MG?” Conselheiro Cristiano Lamas Pereira: “Senhor 1187 

Presidente, voto de acordo com o calendário apresentado para as sessões 1188 

de 2021.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Obrigado, Conselheiro. 1189 

Volto no representante da Polícia Militar, conseguiu ingressar na sala?” 1190 

Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Senhor Presidente, ele 1191 

conseguiu entrar, mas parece que a conexão dele caiu, eu vou solicitar 1192 

que a Secretaria Executiva da SUPRAM Leste entre em contato com ele 1193 

pelo telefone para que ele possa fazer a votação.” Presidente Elias 1194 

Nascimento de Aquino: “Agradeço, Vânia. Peço apoio à Secretaria 1195 

Executiva para tentar contato com o Sargento Ronaldo.” Assessora Vânia 1196 

Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Elias, Senhor Presidente, eu estou com o 2º 1197 

Sgt. Ronaldo aqui no telefone, aí faz a votação com ele para mim, por 1198 

favor. O senhor está escutando? Senhor Presidente, o senhor está 1199 

escutando?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Estou escutando 1200 

sim, com um pouco de falha, mas escutando.” Assessora Vânia Sarmento, 1201 

ASSOC/SEMAD: “Eu estou com o representante da Polícia Militar no 1202 

telefone para o senhor poder perguntar para ele a respeito da votação da 1203 

agenda.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “O Sargento Ronaldo 1204 

consegue nos ouvir?” Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “O 1205 

senhor está conseguindo ouvir o Presidente?” Conselheiro 2º Sgt. Ronaldo 1206 

Silva Pimentel: “O Presidente, não, eu só estou ouvindo você.” Presidente 1207 

Elias Nascimento de Aquino: “Sargento Ronaldo, pela Polícia Militar, como 1208 
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vota?” Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Pera aí, só um 1209 

minutinho, Elias, por favor. Elias, pergunta por favor.” Presidente Elias 1210 

Nascimento de Aquino: “Sargento Ronaldo, como vota a Polícia Militar em 1211 

relação à proposta de agenda para 2021?” Assessora Vânia Sarmento, 1212 

ASSOC/SEMAD: “Como vota a Polícia Militar em relação à agenda para 1213 

2021?” Conselheiro 2º Sgt. Ronaldo Silva Pimentel: “A favor. Estão me 1214 

ouvindo?” Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Senhor 1215 

Presidente, conseguiram ouvir?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 1216 

“Não ficou audível não, Vânia.” Assessora Vânia Sarmento, 1217 

ASSOC/SEMAD: “A Polícia Militar, o 2º Sgt. Ronaldo Silva Pimentel vota 1218 

favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Vânia, eu peço para 1219 

que ele tente fazer contato para que fique registrado o voto do 1220 

Conselheiro.” Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Só um 1221 

instante, por favor, Senhor Presidente.” Conselheiro Jackson de Sousa 1222 

Lemos: “Presidente, eu gostaria de pedir a saída, porque eu tenho um 1223 

compromisso agora e eu não vou conseguir cumprir com vocês até o final, 1224 

esperado. Pode ser?” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Na 1225 

verdade, Jackson, nós agradecemos a sua presença e já cumpriu sim, o 1226 

voto do último item já foi computado, o senhor fique à vontade, nós 1227 

agradecemos mais uma vez a presença do senhor aqui conosco.” 1228 

Conselheiro Jackson de Sousa Lemos: “Obrigado, Presidente, abraço a 1229 

todos os Conselheiros, até mais.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: 1230 

“Vânia, eu questiono se o Sargento Ronaldo está conseguindo contato.” 1231 

Assessora Vânia Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Senhor Presidente, ele está 1232 

na linha com o Vitor, o Vitor está levando o telefone aí para o senhor.” 1233 

Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Eu vou questionar aqui, 1234 

senhores, tem como pôr no viva voz, Vitor? Senhores Conselheiros, eu 1235 

estou na linha aqui com o Sargento Ronaldo, o senhor consegue nos 1236 

escutar, Sargento?” Conselheiro 2º Sgt. Ronaldo Silva Pimentel: “Sim, 1237 

consigo.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Então eu questiono ao 1238 

senhor como vota em relação à proposta de agenda anual das reuniões da 1239 

URC para o ano de 2021.” Conselheiro 2º Sgt. Ronaldo Silva Pimentel: 1240 

“Voto favorável.” Presidente Elias Nascimento de Aquino: “Então voto 1241 

favorável, registro voto favorável do representante da Polícia Militar, 1242 

agradeço ao Sargento Ronaldo. Então senhores Conselheiros, fica 1243 

aprovada a proposta da agenda anual para 2021 com 19 votos favoráveis 1244 

e 01 abstenção nesse momento da representante da FADIVALE, então, 1245 

portanto, aprovada a proposta de agenda anual com três reuniões 1246 

ordinárias previstas.” 10. ENCERRAMENTO.  Presidente Elias Nascimento 1247 

de Aquino: “Senhores Conselheiros, nós tivemos aqui o item 5 desta pauta 1248 

e que neste momento não foi possível proceder a essa apresentação, 1249 

então nós vamos adiar essa apresentação para a próxima reunião da URC 1250 

Leste, e não havendo outras ações para tratar, outros assunto para tratar 1251 

nessa reunião, nós agradecemos a presença de todos os Conselheiros, 1252 

agora com comparecimento do representante da Polícia Militar nós 1253 



 

125ª URC Leste Mineiro - 14/10/2020 
GS/SEMAD 

29 

tivemos, no final da reunião, 100% de quórum. Agradecemos a todos que 1254 

estiveram conosco, que contribuíram para discussão e deliberações, e 1255 

nesse momento são 16h24mim, agradecendo também o apoio da 1256 

Assessoria dos Colegiados e também da Secretaria Executiva da 1257 

SUPRAM Leste, eu declaro encerrada a reunião.”  1258 

**** **** **** 
APROVAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO 

 
 
 

Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida  
Secretária Executiva do Copam e Presidente da URC Leste Mineiro 


