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Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – Ata da 95ª Reunião Ordinária da 

Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política Ambiental Noroeste de 

Minas. Realizada em 20/09/2018 (vinte de setembro de dois mil e dezoito), às treze horas, 

na Câmara Municipal de Unaí – Unaí/MG.  

 

 

Aos vinte dias de setembro de dois mil e dezoito, às treze horas, na Câmara Municipal de 1 

Unaí – Avenida Governador Valadares, nº 594 – Bairro Centro – Unaí/MG. Realizou–se a 2 

Nonagésima Quinta Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Noroeste de Minas, 3 

do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. Estiveram presentes os seguintes 4 

membros: O Presidente Dr. Marcos Roberto Batista Guimarães, Coordenador Regional de 5 

Auto de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 6 

– SEMAD; Dr. Rodrigo – Chefe Núcleo Jurídico SUPRAM Noroeste de Minas, os 7 

Conselheiros: Álvaro de Moura Goulart – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 8 

Abastecimento – SEAPA; Benigno Antônio Oliva Santos – Secretaria de Estado de 9 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SEDECTES; 10 

Athaíde Francisco Peres Oliveira – Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Juarez de 11 

Melo Souto – Comitê de Bacia – Paracatu MG SF7; Domingos Santana Guimarães – 12 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Altir de Souza Maia - 13 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG; Francisco Pinto 14 

da Silva – CODEMA – PARACATU; Thiago Diógenes Cardoso Rocha – Associação das 15 

Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais – SIAMIG. Marcos Roberto – Presidente – 16 

boa tarde. Prezados Conselheiros, eu gostaria de pedir aos senhores que tomassem assento, 17 

para que nós pudéssemos verificar o quórum regimental por gentileza. Eu gostaria de 18 

comunicar também aos presentes que caso desejem fazer uso da palavra é necessário a 19 

assinatura do livro que se encontra disponível ali na entrada do plenário. Ah o seu não 20 

precisa não. O seu não precisa não o seu já está, Conselheiro, só quem não é Conselheiro 21 

que for fazer o uso da palavra, tá? Prezados Conselheiros, boa tarde novamente. Confirmado 22 

o quórum regimental por parte da equipe da SUPRAM, nós daremos início a nossa reunião. 23 

Manteremos a praxe já conhecida pelos senhores, a observância do Regimento Interno da 24 

DN-COPAM 177/2012. Eu gostaria de me apresentar aqueles que ainda não me conhecem. 25 

Meu nome é Marcos Roberto Batista Guimarães. Sou servidor do Instituto Estadual de 26 

Florestas e ocupo atualmente a Coordenação Regional de Auto de Infração, Coordenação 27 

Regional de Controle Processual e Autos de Infração do IEF e hoje estarei com os senhores 28 

para a realização dessa reunião. Como sempre um prazer compartilhar da presença de todos 29 

e espero que tenhamos uma excelente reunião, produtiva e que possamos alcançar os nossos 30 

objetivos. Então realizadas as verificações de praxe, passemos ao 1º item da pauta, momento 31 

que convido a todos a posicionarem para a execução do hino nacional. 1. Execução do Hino 32 

Nacional Brasileiro. Passemos ao item 02 da nossa pauta de reunião. 2. Abertura pelo 33 

Subsecretário de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 34 

Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC Noroeste, Dr. Diogo Soares de Melo 35 
Franco. Neste momento eu procedo a leitura do Memorando DMA/SUGER 107/2018, cujo 36 

assunto é indicação para presidir a 95ª Reunião Ordinária da URC NOR. “Senhores 37 

Conselheiros, diante da impossibilidade de comparecimento do titular e 1º suplente, 38 

representantes da SEMAD junto a Unidade Regional Colegiada Noroeste de Minas – URC 39 

NOR, conforme composição estabelecida pela Deliberação COPAM 1001/2016, indico o 40 

Senhor Marcos Roberto Batista Guimarães, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 41 

Comentado [dr1]: a lista nos Conselheiros não está completa, 
pois não foi enviada a lista de presença da reunião. 
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Desenvolvimento Sustentável para presidir a 95ª Reunião da Unidade Regional Colegiada 42 

Noroeste de Minas que será realizada no dia 20 de setembro de 2018, às 13 horas no 43 

Município de Unaí, Minas Gerais. Atenciosamente, Diogo Soares de Melo Franco, 44 

Subsecretário de Gestão Regional da SEMAD e Presidente da URC Noroeste.” 3. 45 

Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais.  Agora passaremos ao Comunicado dos 46 

Conselheiros. Porém eu gostaria de advertir a todos aqueles que façam uso da palavra para 47 

que se identifiquem com nome e a representação antes de iniciar o seu discurso, uma vez 48 

que na ata posterior nós tivemos algumas não identificações e dificulta para a gente depois 49 

em conhecer quem foi aquele Conselheiro ou membro da comunidade que se manifestou, 50 

tudo bem? Então aberto o Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais. Doutor Altir, 51 

gostaria de fazer uso da palavra. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – Presidente do Sindicato 52 

Rural de Unaí. Saúdo a todos, sejam bem-vindos à nossa cidade e eu gostaria de fazer três 53 

ligeiros comunicados. Eu recebi hoje uma convocação para uma reunião em Belo Horizonte 54 

amanhã, obviamente não poderei estar, mas é uma reunião importante e quem puder 55 

comparecer, deve saber da sua importância. É uma reunião marcada para 21 de setembro de 56 

2018, às 14 horas no plenário do COPAM, para onde será apresentada a proposta de novas 57 

regras para o processo eleitoral de recomposição das Unidades Colegiadas da COPAM para 58 

o próximo biênio. Eu só a recebi hoje, não poderei estar presente, mas já dou conhecimento 59 

do texto para todos os senhores que ele é muito importante, principalmente em se sabendo 60 

que teremos a renovação da COPAM para o próximo biênio. Segundo, como sabem a 61 

maioria sabe aqui, no mês de setembro o Sindicato Rural de Unaí há mais de meia década, 62 

não, meio, há 50 anos realiza. Nós iríamos agora para a 58ª Exposição Agropecuária. E 63 

produto em função da crise generalizada e de um certo destempero nas comunicações, nós 64 

conseguimos levar durante 04 anos aí a discussão da exposição com uma empresa de Patos 65 

de Minas que nos foi extremamente bem apresentada. Mas já transcorridos 03 meses desses 66 

entendimentos, nós recebemos uma comunicação vinda do empresário que não tinha 67 

condições de assumir a exposição devido à crise e o tamanho que essa exposição aqui 68 

representa, não só para Minas Gerais, para o Brasil inteiro. Então por essas razões ele não 69 

assumia a festa. Nós a 04 meses distantes de uma exposição dessa qualidade, não tínhamos 70 

mais tempo para compatibilizá-la com a sua grandeza. Então decidimos não fazê-la ou 71 

melhor, fazendo-a por etapas. Nós realizamos o Festival de Pratos Típicos e é uma saudosa 72 

reunião, um saudoso evento que reúne aproximadamente 800 pessoas para saborearem o que 73 

nós produzimos de melhor. E como eu gosto sempre de repetir, os pratos típicos de Unaí na 74 

realidade não são típicos de Unaí. Nós temos aqui uma miscelânea de pratos típicos de Unaí, 75 

dos gaúchos propriamente ditos, dos paranaenses, catarinenses, dos holandeses, dos alemães, 76 

enfim, essa miscelânea de povos que constituem esse festival, que mais uma vez foi 77 

extraordinariamente bem-sucedido. E no dia seguinte, o festival foi no dia 04 de setembro, 78 

no dia 05 realizamos o 14º Fórum Regional da Agropecuária do Noroeste de Minas Gerais. 79 

É um fórum e durante esse longo período, sempre trouxe aqui os melhores conferencistas, as 80 

mais abalizadas autoridades para tratarem de tema específico. Nesse ano nós ousamos além 81 

disso. Nós trouxemos aqui dois conferencistas de extraordinária qualidade, 82 

internacionalizando o nosso fórum. Aqui esteve o representante da FAO no Brasil fazendo 83 

uma notável conferência. A FAO espera que daqui para o ano de 1950, o Brasil seja capaz 84 

de exportar para alimentar o mundo 400 milhões de toneladas de grãos. E o Brasil dobrando 85 

o que exporta hoje e para dobrar todos nós sabemos, que precisa avançar sobre áreas ainda 86 

não exploradas. A FAO veio tentar dizer para nós que usando a tecnologia e tendo os 87 

devidos cuidados com a água, nós podemos aumentar esse vasto número sem qualquer 88 

prejuízo nas áreas hoje sustentadas. Nós gostamos muito de ouvi-lo. Gostamos muito de 89 
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saber que uma autoridade internacional do porte da FAO pode dizer que nós poderemos 90 

dobrar a nossa produção sem grandes extensões de derrubamento de mata, enfim, é na 91 

sustentabilidade hoje procurada por todos os nossos valores, usando a renovação, a 92 

reservação das águas, salvando represas, recuperando represas e sabendo sobremodo que o 93 

Brasil com a sua capacidade exportadora, está pronto para ajudar o mundo a se alimentar. 94 

Nós temos responsabilidade nessa área, saberemos fazê-lo com inteira competência, mas é 95 

preciso lembrarmos que nós produzimos, mas precisamos segurar, sustentar os métodos que 96 

animam a nossa produção. O quê quer dizer isso? Sem água, não se fala em produção. Nós 97 

vamos conseguir. Nós vamos chegar a 400 milhões de toneladas, mas vamos ter que ter essa 98 

sustentabilidade permanentemente. Eu antes, uma semana antes eu percorri com dois 99 

diretores meus a região de 10 córregos ao redor da nossa cidade. Só um tem um filetezinho 100 

de água deste tamanhozinho, os outros 09 estão secos. Saí apavorado daquela voltinha 101 

insignificante e assombrado com o futuro. Nós que bebemos a água do Rio Preto aqui, nós 102 

sabemos que o Rio Preto vem caindo de ano a ano. No ano passado ele não secou. Eu faço 103 

hemodiálise na hemodiálise de Unaí aqui. Então no ano passado nós tivemos que receber 50 104 

pacientes porque o Rio Paracatu, o rio célebre, o Rio de Afonso Arinos, o Rio dos Poemas, 105 

do Buriti Perdido, o Rio de Paracatu das Moças que falavam e ainda falam francês secou 106 

com francês e tudo. Secou o Rio Preto e nós tivemos que receber aqui 50 pacientes. Se esse 107 

ano esses pacientes tiverem que voltar, não sei se nós poderemos recebê-los. Nós já temos 108 

quase 100 pacientes aqui. Então chegou um estágio que assusta. O Rio Preto correu um 109 

filetinho de água por quê? Tem 03 usinas que abastecem o Rio Preto. Então elas regraram a 110 

água no possível até que mantivesse o Rio Preto que eu chamo, o rio milagroso, até hoje se 111 

qualquer um de nós descer lá no rio e pegar um peixinho e comer, não morre. Se tomar um 112 

copo d´água não morre. Pode ter uma baita diarreia, mas não morre. Então nós aqui da 113 

cidade, nós temos que lutar não é só pelas bugigangas não, é porque a água que nós bebemos 114 

ou nós vamos salvar o Rio Preto no pouco que lhe resta ou adeus, adeus vida. E finalmente 115 

eu preciso pedir vista de 03 processos que passarei a secretária o número. Marcos Roberto 116 

– Presidente – Doutor Altir. No momento oportuno, nós vamos abrir a fala para o senhor 117 

pedir as vistas. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – sim senhor. Marcos Roberto – 118 

Presidente – tudo bem? Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – obrigado. Seja bem-vindo, é um 119 

prazer recebê-lo aqui e é bom tratá-lo o senhor já sabendo dos nossos grandes problemas que 120 

de resto devem ser os problemas de toda a Minas Gerais. Muito obrigado. Marcos Roberto 121 

– Presidente – obrigado Doutor Altir. Eu gostaria de pedir aos Conselheiros que irão fazer 122 

uso agora nos Assuntos Gerais, só para manifestar aqui rapidinho para fazer o cálculo de 123 

quantos minutos vai caber a cada um, porque segundo o artigo 27, parágrafo 1º, nós temos 124 

30 minutos para os Assuntos Gerais. Quantos dos senhores pretendem falar? O Álvaro? 125 

Domingos? Francisco? Quatro? Só quatro pessoas? Os Assunto Gerais? Então 05 minutos 126 

para cada por gentileza. Peço a Secretaria Executiva que nos ajude no controle. Álvaro – 127 

Secretaria de Agricultura – Boa tarde a todos. Álvaro de Moura Goulart, representante da 128 

Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então só renovar aqui os 129 

parabéns aqui ao Doutor Altir, pela realização aí do 14º Fórum em que o tema principal foi 130 

água, muito importante já mencionado pelo Senhor Doutor Altir. Também desejar sucesso aí 131 

ao nosso, o Doutor Marcos Roberto que está presidindo a nossa reunião, dar boas-vindas a 132 

ele e dizer com muita satisfação que mais 02 projetos de manejo de bacias hidrográficas já 133 

foram contemplados e vão ser aplicados, foram aprovados e vão ser aplicados agora os 134 

recursos na revitalização dessas bacias. Os dois municípios são respectivamente João 135 

Pinheiro, lá no Ribeirão dos Órfãos e também Paracatu, Doutor Altir, lá no Ribeirão Santa 136 

Isabel e já está tendo o início de um trabalho lá do pessoal da Copasa, Colmeia, então nós 137 
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estamos juntos aí a eles também, somando esforços. Então cerca de 1 milhão de reais já 138 

foram alocados, já carimbado e já saiu o edital e já licitado e já tem a empresa que vai dar o 139 

início a construção e aos trabalhos de revitalização que vai ser a construção de terraços, 140 

bacias de captação, proteção de nascentes através de cercamento e proteção de mata ciliar. 141 

Também adequação de estrada vicinal. Alocação dessas obras estarão a cargo da EMATER, 142 

que nós vamos acompanhar com rigor a elaboração dessas obras e aplicação efetiva desses 143 

recursos lá e eu acredito que vai ser uma ajuda importante para essas duas sub-bacias 144 

hidrográficas da nossa região. Boa tarde a todos, que tenhamos uma boa reunião. Altir – 145 

Sindicato Rural – UNAÍ – seja bem-vindo. Marcos Roberto – Presidente – obrigado 146 

Álvaro, Domingos por gentileza. Domingos – FIEMG – desculpe que eu estou um pouco 147 

rouco, mas vou ver se eu consigo aqui. É um manifesto que a FIEMG pediu para fazer sobre 148 

essa 95ª reunião que não vai ser inerente a ação. Ela é uma manifestação do pedido de 149 

conversão de multa com medida de melhoria e assinatura de TAC. Ao analisar os processos 150 

dessa reunião, a regional nossa da FIEMG percebeu que diversos deles estavam pedindo 151 

conversão de multa em medida de melhoria e assinatura de TAC realizada durante a 152 

vigência do Decreto 44.844/2008. Esse decreto que hoje se encontra revogado previa em seu 153 

artigo 63 a possibilidade de conversão de até 50% do valor da multa mediante a assinatura 154 

de TAC em medida de controle. Os autuados manifestaram interesse pela conversão no 155 

momento adequado e possível, defesa e recurso. O rito do processo administrativo aplicável 156 

não permitia outra fase para manifestação de vontade do autuado, tendo em vista que isso 157 

implicaria necessário tumulto processual e desrespeito ao procedimento legal a ser seguido. 158 

No momento da apresentação do pedido de conversão no Decreto 44.844/2008 ainda estava 159 

vigente e nós entendemos que o Auto de Infração precisa ser analisado sob a égide desse 160 

decreto assim como ocorreu no passado, durante a transição do Decreto 44.309/2006 para o 161 

Decreto 44.844/2008 e a transição no Decreto 39.424/98 para o Decreto 44.309/2006. Com a 162 

publicação do Decreto 47.383 deste ano, 2018, o benefício citado foi excluído da legislação, 163 

entretanto os recorrentes não podem ser prejudicados pela inércia do Estado em analisar 164 

esses... seus pedidos, tendo em vista que cumpriram os requisitos da legislação em vigor 165 

naquele momento que apresentaram o pedido de conversão em multa, em medida de 166 

controle e assinatura de TAC no momento correto. São 54 processos dentre estes 80 que está 167 

na pauta de hoje e valeriam, eu não vou ler todos eles aqui porque na hora nós vamos 168 

comentar na hora da votação. E essa seria a manifestação FIEMG. Marcos Roberto – 169 

Presidente – obrigado Domingos. Francisco por gentileza. Francisco – CODEMA de 170 

Arinos – boa tarde a todos os Conselheiros e Conselheiras, visitantes, boa tarde. É, saudar 171 

nosso colega que preside a mesa, pessoa do Doutor Marcos, não é? Eu queria só fazer dois 172 

comunicados, o primeiro com relação ao comitê de bacia hidrográfica, não é? Do Rio 173 

Urucuia, dia 09 de agosto, portanto ocorreu eleição do CBH onde tivemos apenas uma chapa 174 

única e uma chapa de consenso, onde foi eleito, eu me tornando presidente. O vice que era o 175 

presidente anterior, José Américo. O 1º secretário também o Conselheiro Altegno e a 176 

Ivonete para o mandato bastante pequeno, apenas de 01 ano para cuidar dos destinos aqui da 177 

Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia. Então desde já agradecer a todos que apoiaram, que 178 

empenharam para que a gente pudesse estar realizando essa eleição. O 2º comunicado é o 179 

apoio do comitê, não sei se todos sabem, o edital de conversão de multas do Ibama e nós 180 

temos algumas instituições que fazem parte da bacia que estão concorrendo a esses editais e 181 

nos pediram apoio, não é? E a gente está apoiando através de um termo de referência, 182 

parceria para que essas instituições concorram e caso forem sucedidas nos seus pleitos, que 183 

possa estar fazendo ações também aqui na bacia. Um é a Agência de Desenvolvimento do 184 

Vale do Urucuia, sediada em Arinos e a outra a Funatura, é uma instituição que alguns, acho 185 
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que todos conhecem, lá com sede em Chapada e também em Brasília que estão concorrendo 186 

e que pretendem desenvolver ações na Bacia do Urucuia e Carinhanha e uma outra 187 

instituição lá de Pernambuco, chama Fadupe que se propõe no seu projeto fazer ações, se 188 

assim forem sucedidas, nas Bacias do Carinhanha, Paracatu e Urucuia. Então que a gente 189 

possa estar apoiando que caso uma delas sejam sucedidas, para que a gente possa de fato 190 

estar fazendo ações para que a gente possa recuperar essas bacias que estão aí envolvidas 191 

nesse projeto. Muito obrigado. Marcos Roberto – Presidente – obrigado. Próximo. Thiago 192 

– SIAMIG – senhor Presidente, como esta é a primeira vez que eu estou tomando assento 193 

aqui nessa Unidade Colegiada do COPAM. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é 194 

Thiago, eu sou advogado de uma unidade produtora, associada ao SIAMIG, que é 195 

Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais. Nesta oportunidade eu estou 196 

substituindo o Conselheiro Titular, o Jadir, a quem está no momento dando uma especial 197 

atenção a sua saúde. Eu gostaria de deixar registrado aqui então os meus votos a ele de 198 

pronta e boa recuperação. Uma boa tarde a todos. Marcos Roberto – Presidente – sejam 199 

bem-vindo Conselheiro e tenha um bom trabalho. 4. Exame da Ata da 94ª RO de 200 

16/11/2017. Bom, passemos ao próximo item de pauta que é o exame da ata da 94ª Reunião 201 

Ordinária de 16/11/2017. Em discussão. Lembrando que é dispensada a leitura da ata 202 

conforme previsão do parágrafo 8º, artigo 27 da DN 177/2012. Conselheiro quer manifestar, 203 

ali junto com Álvaro? Benigno – SEDECTES – eu vou me abster porque eu não participei 204 

da reunião anterior. Só comunicando também que eu estou retornando. Estive aqui em 2008 205 

a 2011 e agora estou retornando, nomeado novamente para... como Conselheiro. Marcos 206 

Roberto – Presidente – obrigado Conselheiro. Sim. Não se identificou – – (Áudio não 207 

identificado – fora do microfone) ... de Paracatu e eu quero me abster também que eu não 208 

estava presente. Marcos Roberto – Presidente – Obrigado Conselheiro. Juarez – CBH 209 

Paracatu – abstenção por não estar presente também. Marcos Roberto – Presidente – 210 

obrigado Conselheiro. Thiago – SIAMIG – (Áudio não identificado – fora do microfone). 211 

Marcos Roberto – Presidente – sem mais? Aqueles que concordam com a aprovação da 212 

ata, mantenham-se como encontram. Aprovada. Passemos então ao item, próximo item de 213 

pauta. 5. Processos Administrativos para exame de Recurso aos Autos de Infração. Nós 214 

procederemos com a mesma metodologia já utilizada pelos senhores, que é a leitura integral 215 

de todos os itens de pauta. Posteriormente nós regressaremos atendendo as previsões do 216 

Regimento para o retorno de vistas. Então os dois primeiros processos da pauta 5.1 e 5.2 nós 217 

regressaremos a discussão para apresentação do pedido de vista e posteriormente e aí 218 

durante a leitura aqui, eu gostaria que os senhores que pretenderem algum Destaque, 219 

manifestar-se para que a gente pudesse retornar a frente. Então a proposta é a seguinte, 220 

retornaremos aos pedidos de vistas, é obrigação regimental e faremos a votação em bloco 221 

dos demais processos, possibilitando assim o pedido de Destaque em cada um deles, tudo 222 

bem? Mesmo procedimento de sempre. Passo a leitura dos itens da pauta, mas antes eu 223 

gostaria de que os senhores tivessem a gentileza e fizessem a observação nos casos de 224 

impedimento ou suspeição, que se se manifestassem no momento que eu estiver fazendo a 225 

leitura, tudo bem? Impedimento e suspeição, vão se manifestar. Item 05, Processos 226 

Administrativos para exame de Recurso aos Autos de Infração. 5.1 José Américo Carniel e 227 

Outros/Fazenda Quatro Gerações - Culturas anuais, excluindo a olericultura - Unaí/MG - 228 

PA/Nº 462545/2017 - AI/Nº 73188/2016 - Apresentação: Supram NOR. Pedido de Vistas 229 

pelo Conselheiro Francisco Pinto da Silva representante da CODEMA de Arinos/MG. Item 230 

5.2. Não se identificou – eu gostaria de manifestar que eu vou me abster dessa votação por 231 

Senhor José Américo presidente da APA e eu ser um dos membros do Conselho. Marcos 232 

Roberto – Presidente – Ok, registrado. Item 5.2 Município de Unaí - Tratamento e/ou 233 
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disposição final de resíduos sólidos urbanos - Unaí/MG - PA/Nº 463063/2017 - AI/Nº 234 

87056/ 2017 - Apresentação: Supram NOR. Pedido de Vistas pelo Conselheiro Luiz Mendes 235 

Soares representante do CREA/MG. Então Destaque aqui no primeiro, na lista. 5.3 Nelson 236 

Rodrigues Cordeiro/Fazenda Curral Novo - Desmatar área comum, sem autorização do 237 

órgão ambiental - Urucuia/MG - PA/Nº 441789/2017 - AI/Nº 22768/2016 - Apresentação: 238 

Supram NOR. Item 5.4 Belchior Antônio Caixeta/Fazenda Boa Vista - Realizar corte de 239 

árvores imunes de corte, suprimir área de preservação permanente e desmatar área comum, 240 

sem autorização do órgão ambiental - Buritis/MG - PA/Nº 445685/2016 - AI/Nº 22887/2016 241 

- Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Domingos FIEMG, Marcos. Pelo que 242 

eu entendi, qualquer manifesto que a gente pedir vai ser depois, não é? Durante a leitura 243 

não? Marcos Roberto – Presidente – mas agora você fala se quer ter algum Destaque, que 244 

aí nós vamos anotar. Domingos – FIEMG – então eu já, eu quero aqui. Marcos Roberto – 245 

Presidente – em quais processos? Domingos – FIEMG – todos os cinco, todos os que 246 

foram lidos. Marcos Roberto – Presidente – então está, então nós vamos constar aqui. 247 

Domingos – FIEMG – só tem 20 que eu não vou pedir. Marcos Roberto – Presidente – 248 

então está bom. Vamos lá. 5.1, Domingos, 5.2, Domingos, 5.3 Domingos, 5.4, Domingos, 249 

beleza? Quando eu terminar então os senhores manifestem que desejam o Destaque. Item 250 

5.5 Roberto Mundim Porto/Fazenda São Miguel - Realizar corte de árvores imunes de corte, 251 

desmatar área de reserva legal e área comum, sem autorização do órgão ambiental - 252 

Arinos/MG - PA/Nº 444328/2016 - AI/Nº 22773/2016 - Apresentação: Supram NOR. 253 

Domingos – FIEMG – Domingos, Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Ok. Item 5.6 254 

Matias Johanes Henrique Michels/Fazenda Logradouro - Culturas anuais, excluindo a 255 

olericultura - Riachinho/MG - PA/Nº 456749/2016 - AI/Nº 44510/2016 - Apresentação: 256 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque também. Marcos Roberto – Presidente – 257 

5.7 Hélio Lourenço - Descumprir Deliberação Normativa nº 108/2007 do COPAM e NBR 258 

14605/2000 - Vazante/MG - PA/Nº 469358/2016 - AI/Nº 73049/2016 - Apresentação: 259 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.8 260 

Galba Vieira Cordeiro Júnior/Fazenda Santo Aurélio - Cultura anuais excluindo a 261 

olericultura - Paracatu/MG - PA/Nº 443257/2016 - AI/Nº 23761/2016 - Apresentação: 262 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.9 263 

Galba Vieira Cordeiro Júnior/Fazenda Santo Aurélio - Cultura anuais excluindo a 264 

olericultura - Paracatu/MG - PA/Nº 442878/2016 - AI/Nº 25896/2016 - Apresentação: 265 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.10 266 

Maurício Rayes/Fazenda Santa Cruz - Culturas anuais excluindo a olericultura - 267 

Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 498583/2017 - AI/Nº 73780/2017 - Apresentação: 268 

Supram NOR. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – peço, peço vistas seguidamente do 5.10, 269 

5.11 e 5.12. Marcos Roberto – Presidente – Doutor Altir, só um minutinho, vamos um por 270 

um. Aí eu procedo a leitura e o senhor pede vistas. No 5.10. Maurício Reis, segundo a nossa 271 

DN 217, o Conselheiro precisa justificar o pedido de Vistas. Doutor Altir. A justificativa 272 

para o pedido de Vistas porque o Regimento exige essa manifestação prévia. Altir – 273 

Sindicato Rural – UNAÍ – O advogado vai falar? Está aí Maurício? Vai falar? Marcos 274 

Roberto – Presidente – Doutor Altir, aqui assim, a gente tem que seguir uma 275 

parametrização aqui. A Vistas é do Conselheiro, não é? Então a gente não pode criar uma 276 

terceira instância administrativa. Então o senhor pede vistas, o senhor faz a sua análise e 277 

apresenta o Parecer na próxima reunião. Então assim, se o senhor, Doutor Altir Conselheiro, 278 

não tiver uma justificativa própria da análise que o senhor fez daquele parecer que foi 279 

colocado à disposição dos senhores Conselheiros, a gente tem que recusar esse pedido de 280 

Vistas. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – não, estou tentando seguir rigorosamente o que é 281 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Nonagésima Quinta Reunião Ordinária URC/Noroeste de Minas – 20/09/2018 

costume aqui. Marcos Roberto – Presidente – então o senhor consegue fazer a justificativa 282 

do motivo do seu pedido de vistas? Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – eu justifico. Eu não 283 

sou advogado, eu sou o Conselheiro. Eu quero ter Vistas dos autos. Agora, eu não entro no 284 

mérito, nem posso. Eu posso pedir vistas. Marcos Roberto – Presidente – sim, o senhor 285 

pode. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – eu não tenho elementos para fazer defesa com 286 

acusação do processo. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – sim, são 03 autos. Marcos 287 

Roberto – Presidente – vou consultar a assessoria jurídica da SUPRAM aqui, só um 288 

minutinho. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – são 03 autos tratando do mesmo tema com 289 

03 nomes diferentes. Marcos Roberto – Presidente – vou fazer uma consulta aqui à 290 

Assessoria Jurídica da SUPRAM sobre essa situação. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – 291 

ok. Marcos Roberto – Presidente – bom, apesar, o conselho que a Renata está me passando 292 

aqui é o seguinte, apesar de a gente ter uma manifestação aqui no momento inoportuno, por 293 

parte do advogado, nós podemos fazer esse esclarecimento aqui agora Doutor Altir. Então se 294 

o senhor permitir, o senhor rever seu pedido, nós podemos esclarecer. Se for só essa tese 295 

jurídica, não é? Do bis in idem, os advogados da SUPRAM estão aqui presentes. O parecer 296 

está elaborado, foi disponibilizado. Acredito que nós podemos esclarecer isso sem maiores 297 

problemas. Então eu pediria ao senhor que reavaliasse esse pedido, porque senão a gente vai 298 

descer esses processos para convocar os senhores daqui pouco tempo para reunião 299 

extraordinária, vai causar assim um retrabalho para todos nós, sendo que nós podemos 300 

resolver essa questão agora com a presença de todos os senhores. Altir – Sindicato Rural – 301 

UNAÍ – o que me foi trazido ao conhecimento é que o mesmo fato gerador gerou 03 302 

processos para logicamente para três pessoas. Marcos Roberto – Presidente – então nós 303 

vamos fazer o Destaque e aí vamos discutir essa questão. Vamos discutir essa questão então 304 

Doutor Altir, o senhor concorda? Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – vamos o quê? Marcos 305 

Roberto – Presidente – discutir essa tese, vamos discutir essa tese, o senhor concorda? 306 

Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – vamos, vamos. Concordo. Marcos Roberto – 307 

Presidente – tudo bem então. Então Processo do Senhor Maurício Reis, Destaque do Doutor 308 

Altir, já preparando-nos para avaliação jurídica da ocorrência do bis in idem. Domingos – 309 

FIEMG – FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – sim? Domingos – FIEMG – como ele 310 

não pediu Vistas, vai ser Destaque. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – veja se seu telefone 311 

está ligado aí, seu microfone? Domingos – FIEMG – tá. A minha voz é que não está ligada. 312 

Estou com um problema afônico aqui. Eu ia até pedir a Vânia para vir aqui, mas acho que 313 

está dando para entender. É porque se ele fosse pedir Vistas, eu não ia pedir Destaque, 314 

lógico, não é? Mas como ele vai ser Destaque dele, eu também quero Destaque dos 315 

processos 10, 11 e 12, que ele falou. Marcos Roberto – Presidente – mas eu estou 316 

consultando aqui, os advogados estão inscritos para falar também. Então nós vamos ter 317 

condições de fazer uma discussão bastante interessante sobre o assunto, tudo bem? 318 

Domingos – FIEMG – ok, talvez o meu Destaque seja diferente dos juristas. Não se 319 

identificou – uma pergunta. (Áudio não identificado – fora do microfone). Após a discussão 320 

ele vai pedir vistas depois? Marcos Roberto – Presidente – não. As Vistas, o Doutor Altir 321 

abriu mão das Vistas ele aqui, nós chegamos a condição. O que está ocorrendo aqui é o 322 

seguinte, o que eu estou percebendo, tem muito tempo que eu não participo da URC, é, o 323 

Conselheiro tem que se manifestar. Os membros da plateia, os advogados que irão participar 324 

também devem observância estrita as normas regimentais. Então no momento que nós 325 

abrirmos a palavra para os senhores, os senhores vão se manifestar. Esse tipo de postura, de 326 

vir conversar com Conselheiro, eu acredito inadequado, não sei como que vinha 327 

acontecendo antes, mas com eu estou retornando a URC nesse momento, eu gostaria de 328 

seguir ipsis literis o que está previsto DN que regulamenta o nosso Regimento. Então peço 329 
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ao Doutor Rodrigo para se manifestar sobre o tema também. Rodrigo – SUPRAM NOR – é 330 

justamente o que o Doutor Marcos acabou de falar. O direito de Vistas é do Conselheiro e 331 

ele tem que justificar fundamentadamente o motivo das Vistas. E eu gostaria então de 332 

solicitar também todas as discussões dessa reunião fossem tratadas exclusivamente ao 333 

microfone. Para que a reunião seja produtiva e realmente siga o Regimento.  Domingos – 334 

FIEMG – eu queria talvez Doutor Altir, ajudá-lo. Se o senhor está decidido junto ao 335 

jurídico a solicitar Vistas, o senhor tem que colocar o motivo, tipo, eu tenho dúvida de 336 

algum item ou eu não entendi alguma coisa que precise de mais tempo para julgar alguma 337 

coisa, etc., etc. É isso que é o motivo do senhor justificar o seu pedido de Vista. O senhor 338 

entendeu, não é? Caso contrário, é o Regimento não permite. Marcos Roberto – Presidente 339 

– Domingos, eu acho que a gente pode trabalhar no seguinte sentido, o que vale é o objeto, 340 

não é? Então nós vamos realizar a discussão sobre o assunto. O contrário, a ampla defesa 341 

será assegurada a todas as partes. No momento oportuno não é Doutor Altir, o senhor pode 342 

se manifestar, os advogados vão manifestar, os Conselheiros vão avaliar essa questão. Então 343 

eu acho que o objeto é mais importante para que a gente possa evoluir na nossa reunião. 344 

Tudo bem Conselheiros? Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – e o fato em si é extremamente 345 

simples. E eu não quero me envolver nele. Nem quero entrar no mérito de coisa nenhuma. 346 

Aqui o meu mérito é quase sempre do outro lado. Então é simples, eu desisto do pedido de 347 

Vista. Administrativamente o senhor determina a quem de direito para rever a falha, só isso. 348 

Marcos Roberto – Presidente – muito bem doutor. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – 349 

então 03, são 03 processos com um fato gerador só em nome de três pessoas. Marcos 350 

Roberto – Presidente – ótimo. Nós vamos fazer o Destaque em cada um deles e aí 351 

voltamos e faremos o debate. Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – (Áudio não identificado – 352 

fora do microfone) o jurídico.  Marcos Roberto – Presidente – Doutor Ataíde quer 353 

manifestar? Está ótimo. Passemos então ao item 5.11. Carlos Augusto Lopes de 354 

Lima/Fazenda Santa Cruz - Culturas anuais excluindo a olericultura - Bonfinópolis de 355 

Minas/MG - PA/Nº 498582/2017 - AI/Nº 73781/2017 - Apresentação: Supram NOR. Doutor 356 

Altir já antecipou o Destaque não é Doutor Altir? Nesse também, Carlos Augusto Lopes, 357 

vamos fazer o Destaque, não é?  Altir – Sindicato Rural – UNAÍ – Ok. 358 

Administrativamente. Marcos Roberto – Presidente – Ok. 5.12. Regis Wilson Nunes 359 

Ferreira/Fazenda Santa Cruz - Cultura anuais excluindo a olericultura - Bonfinópolis de 360 

Minas/MG - PA/Nº 498578/2017 - AI/Nº 23840/2017 - Apresentação: Supram NOR. Doutor 361 

Altir também adiantou que gostaria de destacar esse processo em razão daquela tese, não é 362 

Doutor Altir? 5.12, Régis Wilson. Ótimo. Vencida essa fase, vamos continuar a leitura. 5.13 363 

Jober Barbosa Vinhas/Fazenda Pernambuco, Nova Esperança e Outras - Culturas anuais 364 

excluindo Olericultura - Buritis/MG - PA/Nº 438665/2016 - AI/Nº 53361/2015 - 365 

Apresentação: Supram NOR. Carlos Humberto, item 5.14. Carlos Humberto Jacomini e 366 

Outros/Fazenda Terra Nova - Captar água superficial em barramento, sem a devida outorga - 367 

Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 438209/2016 - AI/Nº 208480/2015 - Apresentação: 368 

Supram NOR. 5.14, João Cornélio Henrique Michells/Fazenda Vereda dos Buriti - Culturas 369 

anuais, excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 456870/2017 - AI/Nº 87083/2016 - 370 

Apresentação: Supram NOR. Destaque FIEMG. 5.16 Weber Vladimir Murtha/Fazenda 371 

Mandasaia - Suprimir vegetação nativa em área comum, sem autorização do órgão 372 

ambiental - Unaí/MG - PA/Nº 449973/2016 - AI/Nº 28688/2016 - Apresentação: Supram 373 

NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Destaque 374 

FIEMG. 5.17 Anderson José de Carvalho/Fazenda P.A Campo Verde - Utilizar madeira in 375 

natura, sem documentos de controle ambiental obrigatórios - Unaí/MG - PA/Nº 376 

450518/2016 - AI/Nº 26788/2016 - Apresentação: Supram NOR. Eugênio Renault Carneiro 377 

Comentado [dr2]:  
AFoi falado item 5.14, porém o número correto é 5.15 
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de Abreu/Fazenda Barreiro Nova Conquista - Desmatar área comum sem autorização do 378 

órgão ambiental - Unaí/MG - PA/Nº 445116/2016 - AI/Nº 28730/2016 - Apresentação: 379 

Supram NOR. 5.18. Domingos – FIEMG – é Destaque também. Marcos Roberto – 380 

Presidente – Destaque FIEMG. 5.19 Luzia Magda Nunes Costa - Cortar árvores de 381 

logradouro público sem autorização do órgão ambiental - Unaí/MG - PA/Nº 443664/2016 - 382 

AI/Nº 26255/2016 - Apresentação: Supram NOR.  Domingos – FIEMG – FIEMG. 383 

Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Almerinda Barbosa de Oliveira, item 5.20 384 

Almerinda Barbosa de Oliveira/Fazenda Bolívia - Soltar animais da espécie bovina, em área 385 

de preservação permanente, sujeita a regime especial - Cabeceira Grande/MG - PA/Nº 386 

460888/2017 - AI/Nº 26800/2016 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.21 Leandro Rocha 387 

Miranda/Fazenda Jardim - Causar poluição, através de lançamento de esgoto doméstico 388 

oriundo de fossa séptica, em área de preservação permanente - Unaí/MG - PA/Nº 389 

463210/2017 - AI/Nº 28027/2016 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – 390 

Doutor Marcos, devido ao Parecer jurídico desse processo não ter sido disponibilizado 391 

completamente, porque faltou a página 01 que fala da lavratura do auto, eu só sugerindo a 392 

retirada de pauta. Marcos Roberto – Presidente – vamos, vamos manter o Destaque aqui e 393 

quando for a gente discutir, você volta que nós discutimos essa possibilidade. 5., esse é qual 394 

Dominguinhos, é o 5.22 que falou a primeira página? Domingos – FIEMG – é 21. Marcos 395 

Roberto – Presidente – 5.21, Leandro Rocha Miranda. Domingos – FIEMG – Leandro 396 

Rocha. Marcos Roberto – Presidente – Tá. Destaque nele, tudo bem. 5.22 Gilmar 397 

Guareschi/Fazenda Colorado e Outras - Culturas anuais excluindo Olericultura - Buritis 398 

/MG - PA/Nº 452420/2016 - AI/Nº 96423/2016 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – 399 

FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – 5.23 Gilmar Guareschi/Fazenda 400 

Colorado e Outras - Culturas anuais excluindo Olericultura - Buritis /MG - PA/Nº 401 

452405/2016 - AI/Nº 87076/2016 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – 402 

Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Destaque FIEMG. Item 5.24 Carlos Alves da 403 

Costa/Fazenda Furados - Desmatar área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental 404 

- Arinos/MG - PA/Nº 445054/2017 - AI/Nº 22787/2016 - Apresentação: Supram NOR. 405 

Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Destaque FIEMG. 406 

Carlos Alves da Costa/Fazenda Furados - Comercializar subproduto da flora nativa sem 407 

documento de controle ambiental obrigatório - Arinos/MG - PA/Nº 445054/2017 - AI/Nº 408 

22788/2016 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.26 Joubert Mendes de Carvalho/Fazenda 409 

São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo a olericultura - Guarda Mor/MG - 410 

PA/Nº 488118/2017 - AI/Nº 72868/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – 411 

FIEMG – Destaque.  Marcos Roberto – Presidente – Destaque FIEMG. Joubert Mendes 412 

de Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo a olericultura - 413 

Guarda Mor/MG - PA/Nº 488124/2017 - AI/Nº 72869/2017 - Apresentação: Supram NOR. 414 

Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Destaque FIEMG. 415 

Joubert Mendes de Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo 416 

a olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 488127/2017 - AI/Nº 72870/2017 - Apresentação: 417 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.29 418 

Joubert Mendes de Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo 419 

a olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 488131/2017 - AI/Nº 72871/2017 - Apresentação: 420 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.30 421 

Joubert Mendes de Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo 422 

a olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 488133/2017 - AI/Nº 72872/2017 - Apresentação: 423 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Rossério 424 

Carvalho Mendes, Fazenda São Romão, opa, perdão. Item 5.31 Rossele Carvalho 425 
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Mendes/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo a olericultura - 426 

Guarda Mor/MG - PA/Nº 488091/2017 - AI/Nº 72918/2017 - Apresentação: Supram NOR. 427 

Domingos – FIEMG – FIEMG também Destaque. Marcos Roberto – Presidente – Item 428 

5.32 Juranda Carvalho Mendes/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais 429 

excluindo a olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 488096/2017 - AI/Nº 72919/2017 - 430 

Apresentação: Supram NOR. Item 5.33 Joubert Mendes de Carvalho/Fazenda São Romão da 431 

Cachoeira - Culturas anuais excluindo a olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 432 

488089/2017 - AI/Nº 72920/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – 433 

Também Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.34 Clésio Mendes de 434 

Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo olericultura - 435 

Guarda Mor/MG - PA/Nº 488083/2017 - AI/Nº 72921/2017 - Apresentação: Supram NOR. 436 

Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.35 437 

Clésio Mendes de Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira - Culturas anuais excluindo 438 

olericultura – Guarda Mor/MG - PA/Nº 488078/2017 - AI/Nº 72922/2017 - Apresentação: 439 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – 440 

Destaque FIEMG. Item 5.36 Clésio Mendes de Carvalho/Fazenda São Romão da Cachoeira 441 

- Culturas anuais excluindo olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 488080/2017 - AI/Nº 442 

72923/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque também da 443 

FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Destaque FIEMG. Item 5.37 Eliésio Carlos 444 

Rodrigues/Fazenda Veredas - Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG - 445 

PA/Nº 487182/2017 - AI/Nº 72770/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – 446 

FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – item 5.38 Eliésio Carlos 447 

Rodrigues/Fazenda Veredas - Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG - 448 

PA/Nº 487180/2017 - AI/Nº 72771/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.39 Eliésio 449 

Carlos Rodrigues/Fazenda Veredas - Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG 450 

- PA/Nº 487177/2017 - AI/Nº 72772/2017 - Apresentação: Supram NOR. Athaíde – MP – o 451 

Ministério Público tem interesse na vista Doutor Marcos e justifica a situação porque há 452 

matérias judicializadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 453 

Minas Gerais e nós precisamos ter acesso aos autos aí para poder fazer esse intercâmbio aí 454 

de informações necessárias e ao mesmo tempo estar retornando com o processo no prazo 455 

devido e no tempo devido. Obrigado. Marcos Roberto – Presidente – Obrigado, 456 

devidamente justificado o pedido de vista, concedo vistas ao Ministério Público de Minas 457 

Gerais, Eliésio Carlos Rodrigues, Fazenda Veredas, item 5.33. Item 5.40 Eliésio Carlos 458 

Rodrigues/Fazenda Veredas - Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG - 459 

PA/Nº 487175/2017 - AI/Nº 72773/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.41 Eliésio 460 

Carlos Rodrigues/Fazenda Veredas Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG - 461 

PA/Nº 487169/2017 - AI/Nº 72774/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.42 Eliésio 462 

Carlos Rodrigues/Fazenda Veredas - Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG 463 

- PA/Nº 487280/2017 - AI/Nº 72798/2017 - Apresentação: Supram NOR. Tomar uma água 464 

aqui, só um minuto. Item 5.43 Eliésio Carlos Rodrigues/Fazenda Veredas - Culturas anuais 465 

excluindo a olericultura - Vazante/MG - PA/Nº 487278/2017 - AI/Nº 72799/2017 - 466 

Apresentação: Supram NOR. Item 5.44 Eliésio Carlos Rodrigues/Fazenda Veredas - 467 

Culturas anuais excluindo a olericultura - Vazante/MG - PA/Nº 487275/2017 - AI/Nº 468 

72800/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.45 Moacir Caetano de Almeida/Fazenda 469 

Viçosa - Culturas anuais excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 490856/2017 - AI/Nº 470 

72616/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque. Marcos 471 

Roberto – Presidente – Item 5.46 Moacir Caetano de Almeida/Fazenda Viçosa - Captar 472 

água superficial sem a devida outorga - Unaí/MG - PA Nº 490847/2017 - AI/Nº 73214/2017 473 

Comentado [dr3]: É dito 5.33, porém o MP se refere ao item 
5.39 
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- Apresentação: Supram NOR. Item 5.47 Moacir Caetano de Almeida/Fazenda Viçosa - 474 

Culturas anuais excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 490850/2017 - AI/Nº 475 

73215/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque também 476 

FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.48 Fava Cereais Exportação e Importação 477 

Ltda./Fazenda Esperança - Culturas anuais excluindo a olericultura - Guarda-Mor/MG - 478 

PA/Nº 463844/2017 - AI/Nº 73080/2017 - Apresentação: Supram NOR. 5.49 Fava Cereais 479 

Exportação e Importação Ltda./Fazenda Esperança - Culturas anuais excluindo a olericultura 480 

- Guarda-Mor/MG - PA/Nº 463849/2017 - AI/Nº 73081/2017 - Apresentação: Supram NOR. 481 

Fava Cereais Exportação e Importação Ltda./Fazenda Esperança - Culturas anuais excluindo 482 

a olericultura - Guarda-Mor/MG - PA/Nº 463850/2017 - AI/Nº 73083/2017 - Apresentação: 483 

Supram NOR. 5.51 Fava Cereais Exportação e Importação Ltda./Fazenda Esperança - 484 

Culturas anuais excluindo a olericultura - Guarda-Mor/MG - PA/Nº 463851/2017 - AI/Nº 485 

73084/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.52 Fava Cereais Exportação e Importação 486 

Ltda./Fazenda Esperança - Culturas anuais excluindo a olericultura - Guarda-Mor/MG - 487 

PA/Nº 463855/2017 - AI/Nº 73085/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.53 Thiago 488 

Eduardo Gontijo/Fazenda Boa Esperança - Intervir em área de preservação permanente e 489 

desmatar vegetação nativa em área comum, sem autorização do órgão ambiental - 490 

Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 495509/2017 - AI/Nº 72952/2017 - Apresentação: 491 

Supram NOR.  Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – 492 

Item 5.54 Thiago Eduardo Gontijo/Fazenda Boa Esperança - Utilizar recursos hídricos com 493 

outorga vencida - Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 496390/2017 - AI/Nº 72955/2017 - 494 

Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – 495 

Presidente – Item 5.55 Newton Júnior Romualdo Tosta/Fazenda Carapinas - Culturas 496 

anuais excluindo Olericultura - Paracatu /MG - PA/Nº 473609/2017 - AI/Nº 72731/2017 - 497 

Apresentação: Supram NOR. Item 5.56 Newton Junior Romualdo Tosta/Fazenda Carapinas 498 

- Culturas anuais excluindo a olericultura - Paracatu/MG - PA/Nº 473612/2017 - AI/Nº 499 

72732/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.57 Paulo Yoshiharo Takahashi/Fazenda 500 

Batalha do Bartolomeu Altar e Borginho - Culturas anuais excluindo Olericultura - Guarda 501 

Mor/MG - PA/Nº 504071/2018 - AI/Nº 72885/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 502 

5.58 Paulo Yoshiharo Takahashi/Fazenda Batalha do Bartolomeu Altar e Borginho - 503 

Culturas anuais excluindo Olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 504067/2018 - AI/Nº 504 

72886/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.59 Paulo Yoshiharo Takahashi/Fazenda 505 

Batalha do Bartolomeu Altar e Borginho - Culturas anuais excluindo Olericultura - Guarda 506 

Mor/MG - PA/Nº 503892/2018 - AI/Nº 72888/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 507 

5.60 Paulo Yoshiharo Takahashi/Fazenda Batalha do Bartolomeu Altar e Borginho - 508 

Culturas anuais excluindo Olericultura - Guarda Mor/MG - PA/Nº 504075/2018 - AI/Nº 509 

73502/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.61 Paulo Yoshiharo Takahashi/Fazenda 510 

Batalha do Bartolomeu Altar e Borginho - Culturas anuais excluindo Olericultura - Guarda 511 

Mor/MG - PA/Nº 504077/2018 - AI/Nº 73505/2017 - Apresentação: Supram NOR. Mário 512 

Procópio, Mário, perdão. Item 5.62 Mário Procópio dos Santos/Fazenda Ilha ou Alegre - 513 

captar água superficial sem autorização - Unaí/MG - PA/Nº 500823/2017 - AI/Nº 514 

73460/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.63 Antônio Celso da Silva/Fazenda Ilha 515 

ou Alegre - captar água superficial sem autorização - Unaí/MG - PA/Nº 500835/2017 - 516 

AI/Nº 73461/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. 517 

Marcos Roberto – Presidente – Destaque FIEMG. Item 5.64 Alice Maria Aparecida de 518 

Lemos C. Souza e Outros/Fazenda Boa Esperança - Culturas anuais excluindo a olericultura 519 

- Unaí/MG - PA/Nº 492152/2017 - AI/Nº 134055/2017 - Apresentação: Supram NOR.  520 

Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – José, item 5.65 521 
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José Hamilton Gregório/Fazenda Boa Esperança - Realizar o corte sem autorização de 522 

árvores imunes de corte e árvores esparsas sem proteção especial - Unaí/MG - PA/Nº 523 

490985/2017 - AI/Nº 73433/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – 524 

Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.66 José Marcos Pereira 525 

Dias/Fazenda Mato Grande Eldorado II - Desrespeitar embargo ou suspensão atividades de 526 

flora - Unaí/MG - PA/Nº 498456/2017 - AI/Nº 72668/2017 - Apresentação: Supram NOR. 527 

Item 5.67 Márcio Roberto da Cruz/Fazenda São Bento - Cafeicultura e Citricultura - 528 

Cabeceira Grande/MG - PA/Nº 499436/2017 - AI/Nº 73437/2017 - Apresentação: Supram 529 

NOR. Item 5.68 Engenharia Carvalho Acciloly/Loteamento Água Branca II - Desmatar para 530 

loteamento área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental - Unaí/MG 531 

- PA/Nº 502391/2018 - AI/Nº 72846/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – 532 

FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.69 Rodrigo Costa 533 

Rabelo/Fazenda Sagrada - Extrair água subterrânea sem outorga - Paracatu/MG - PA/Nº 534 

497609/2017 - AI/Nº 74238/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – 535 

Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.70 Frigorífico Paracatu Ltda. - 536 

Abate de animais de médio e grande porte - Paracatu/MG - PA/Nº 470606/2017 - AI/Nº 537 

87037/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.71 Zenon Pereira Leitão/Fazenda Retiro 538 

da Serra - Culturas anuais excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 491443/2017 - AI/Nº 539 

55682/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.72 Flávio Carvalho Faria/Fazenda 540 

Ribeirão do Meio - Culturas anuais excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 541 

508229/2018 - AI/Nº 55693/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – 542 

Destaque FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – Item 5.73 Alex Fagundes/Fazenda São 543 

Miguel - Cafeicultura e Citricultura - Unaí/MG - PA/Nº 508093/2018 - AI/Nº 55692/2017 - 544 

Apresentação: Supram NOR. Item 5.74 Aguimar Augusto da Silva/Fazenda Boa Esperança - 545 

Desmatar vegetação nativa em área comum sem autorização do órgão ambiental - 546 

Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 470219/2017 - AI/Nº 44518/2017 - Apresentação: 547 

Supram NOR. Item 5.75 Agropecuária Rio Preto Ltda./Fazenda Brejinho Lugar Folha Larga 548 

- Culturas anuais excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 486602/2017 - AI/Nº 549 

87003/2017 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.76 Vilmar da Silva Melo - Guardar 550 

aparelho de pesca de uso proibido para categoria amadora - Unaí/MG - PA/Nº 461943/17 - 551 

AI/Nº 73229/2017 - Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. 552 

Marcos Roberto – Presidente – Eloizio, perdão. Item 5.77 Eloizio Maciel Tavares/Fazenda 553 

São Francisco da Glória - Intervir em área de preservação permanente sem autorização do 554 

órgão ambiental - Paracatu/MG - PA/Nº 507388/2018 - AI/Nº 73292/2018 - Apresentação: 555 

Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG também. Marcos Roberto – 556 

Presidente – Item 5.78 Ilton Cesar Tomaz - Extrair água subterrânea para rebaixamento do 557 

lençol freático sem a devida outorga - Unaí/MG - PA/Nº 509490/2018 - AI/Nº 28048/2018 - 558 

Apresentação: Supram NOR. Domingos – FIEMG – Destaque FIEMG. Marcos Roberto – 559 

Presidente – Item 5.79 Adilson dos Santos Faria/Fazenda Boqueirão - Guardar aparelho de 560 

pesca de uso proibido para categoria amadora - Unaí /MG - PA/Nº 508601/2018 - AI/Nº 561 

72940/2018 - Apresentação: Supram NOR. Item 5.80 Adilson dos Santos Faria/Fazenda 562 

Boqueirão - Matar espécie da fauna silvestre nativa e ter a posse de objetos que implicam na 563 

caça de espécies da fauna silvestre sem autorização da autoridade competente - Unaí/MG - 564 

PA/Nº 508602/2018 - AI/Nº 72944/2018 - Apresentação: Supram NOR. Bom, Conselheiros, 565 

considerando aqui a peculiaridade dessa pauta, não é? Nós temos vários processos, só para 566 

que não aconteça falhas, eu peço aqui ao pessoal da Secretaria Executiva, que tenha feito o 567 

controle dos pedidos de Destaque e depois confira aqui com a lista do Domingos para ver 568 

todos os processos que foram pedidos Destaque para a gente poder redigir na ata e fazer o 569 
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acompanhamento. Nesse sentido, eu inicio a votação daqueles processos que não foram 570 

pedidos o Destaque, para que nós possamos realizar, portanto a votação em bloco. É 571 

importante ressaltar... Só para ressaltar aqui aos presentes que quando assinaram aqui a lista 572 

de pedido para usar a palavra, aportaram quais os processos de interesse e esses também 573 

imediatamente já receberão Destaque. Então nós votaremos exclusivamente no momento em 574 

bloco, aqueles processos que não receberam nenhum tipo de Destaque, tampouco dos 575 

Conselheiros quanto dos presentes ao recinto. Então estando todos preparados e em 576 

concordância, perdão, em concordância não. Quem concorda com os pareceres dos 577 

processos, mantenham como se encontram. Athaíde – MP – só registrando que por 578 

orientação ministerial, para registrar a abstenção do MP. Obrigado. Marcos Roberto – 579 

Presidente – agradecido que se registre. Abstenção em todos os processos em bloco? 580 

Athaíde – MP – isso. Isso, é só o acompanhamento mesmo que é a orientação nossa. O 581 

pedido de Vista também. Marcos Roberto – Presidente – está ótimo, obrigado doutor. 582 

Domingos – FIEMG – no caso dos processos, 21 que sobre incompleta a documentação que 583 

eu citei da retirada e abstenção da FIEMG no processo 25. Marcos Roberto – Presidente – 584 

está ótimo. Duas abstenções. Mais alguma abstenção. Então quem estiver de acordo, 585 

mantenha como se encontra. Aprovados os processos em que não tivemos Destaque. 586 

Segundo rito previsto no nosso Regimento, passaremos então ao retorno de Vistas, um 587 

primeiro plano, o item 5.1, José Américo Carniel, pedido de vistas do Conselheiro Francisco 588 

Pinto da Silva, representante do CODEMA de Arinos, já está com a palavra. Francisco – 589 

CODEMA de Arinos – boa tarde mais uma vez a todos, Francisco, CODEMA de Arinos. 590 

Fiz um pedido de vista do Auto de Infração, obviamente recebi aqui as apelações e também 591 

o parecer do autor. E como aqui já foi referido anteriormente, por um Conselheiro nós não 592 

somos advogados, nós somos apenas Conselheiros e eu requisitei o Assessor Jurídico e acho 593 

que se inscreveu para fazer aí a defesa do Parecer. Luís Fernando. Marcos Roberto – 594 

Presidente – Luís Fernando Barreto por gentileza. Luís Fernando – Assessor Jurídico 595 

CODEMA – boa tarde a todos. Pelo Parecer que nós temos, houve denúncia espontânea 596 

porque foi feito, ele estava com o FOB válido na época e depois foi feita a fiscalização. Isso 597 

daí é base quanto ao CTN. Quando você faz a denúncia espontânea, se você fez espontânea, 598 

a espontaneidade da denúncia, você não pode ser autuado. Isso que está no CTN que é 599 

direito público. Então a base legal é esta como também o poder de polícia que ser exercido 600 

por todos, inclusive pelo órgão ambiental, também é baseado pelo CTN. E segundo item por 601 

favor, também o servidor que subscreveu a presente infração também ele não é designado 602 

para lavrar Autos de Infração. Eu não estou falando que ele não pertence a nenhuma 603 

instituição que esteja, que não tenha validade. Estou falando que ou a pessoa, ou funcionário 604 

tá? Isso porque nós temos que respeitar a Constituição, artigo 24, parágrafo 4º, onde fala 605 

sobre a lei geral, sobrepõe as normas específicas, não é? E daí nós remetemos ao parágrafo 606 

1º, do artigo 70 da 9605, onde fala que quem pode lavrar os Autos de Infração são só os 607 

servidores que são designados, e designados tem que ter a designação em portaria. Até então 608 

nós não temos essa designação em portaria do funcionário que lavrou este Auto de Infração. 609 

Pode até que a entidade tenha convênios, tenha designação por letra, mas o funcionário que 610 

lavrou o Auto de Infração, ele não foi designado por portaria. Marcos Roberto – 611 

Presidente – obrigado Luís Fernando. Gostaria de convidar a equipe da SUPRAM NOR 612 

para prestar os esclarecimentos. ISABELA – SUPRAM NOR – boa tarde, Isabela. Faço 613 

parte do Núcleo de Autos de Infração da SUPRAM. Quanto a essa questão da denúncia 614 

espontânea que o advogado tratou, cabe esclarecer que esse autuado no momento que ele foi 615 

fiscalizado e autuado, ele já tinha 12 procedimentos em aberto no SIAM. Tinha 12 FOBs 616 

vencidos já. Então não cabe falar em denúncia espontânea, sendo que ele já tinha iniciado 617 
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vários procedimentos administrativos junto a SEMAD conforme fala o artigo 15 do decreto. 618 

E quanto a essa questão da designação do agente autuante. O agente autuante é Policial 619 

Militar e existe um convênio entre a SEMAD e a Policial Militar e o próprio decreto fala que 620 

pela celebração do convênio, todos os Policiais Militares estão designados para fiscalizar e 621 

autuar. Então não, não existe uma designação específica para cada um, pela celebração do 622 

convênio, todos os Policiais Militares já estão aptos a fiscalizar e lavrar Autos de Infração. 623 

Marcos Roberto – Presidente – manifestação dos Conselheiros por gentileza. Tem 624 

manifestações? Aqueles que concordam com o parecer disponibilizado, oi? Bom gente, 625 

vamos organizar aqui só para que a reunião vai ser longa. Aqui é a manifestação, depois das 626 

explicações dos técnicos, quem pode retornar são os técnicos da SUPRAM. Como isso não 627 

foi esclarecido até o momento, vamos conceder mais 02 minutos aqui Luís, porque você não 628 

usou os seus 05, está bom? Mas vamos no microfone, nós vamos conversar então. Luís 629 

Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – Luís Fernando. Eu estava esclarecendo a 630 

pedido do Conselheiro. Não estava esclarecendo para o requerente, tá? Então deixo claro. 631 

Marcos Roberto – Presidente – Vamos organizar aqui então melhor. O Conselheiro tem 632 

que falar por ele. Luís Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – Sim. Marcos Roberto 633 

– Presidente – E aí depois você fala pelo seu cliente. Luís Fernando – Assessor Jurídico 634 

CODEMA – Então tá. Marcos Roberto – Presidente – Se você estiver inscrito. Luís 635 

Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – Então agora eu entendi o seguinte, que agora, 636 

sim eu estou inscrito. Gostaria de fazer uso da palavra. E primeiramente eu gostaria de pedir 637 

por questão de direito e com a questão de ordem e direito, pelo Regimento Interno em seu 638 

artigo 51, item 01 e 02, apesar de que eu admiro muito bem o trabalho da Polícia Ambiental, 639 

mas creio que ela não pode ser, pode julgar todos os Autos de Infração que forem lavrados 640 

pela Policial Militar. Tá? Principalmente no seu item 2º. Por favor, se vocês tiverem o 641 

Regimento Interno e colocarem lá o artigo 51, item 01 e 02 para os Conselheiros poderem 642 

visualizar. Marcos Roberto – Presidente – vamos, só um minutinho. Luís, só um 643 

minutinho. A gente está atropelando as coisas. Luís Fernando – Assessor Jurídico 644 

CODEMA – não. Marcos Roberto – Presidente – não, sim, sim, vamos lá. Primeiro você 645 

vai levantar a questão de ordem. Luís Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – sim. 646 

Marcos Roberto – Presidente – você cita qual o artigo. Luís Fernando – Assessor 647 

Jurídico CODEMA – artigo 51. Marcos Roberto – Presidente – 51, inciso I e II. Luís 648 

Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – isso. Marcos Roberto – Presidente – nós 649 

vamos avaliar aqui. Tudo bem, você citou a questão de ordem. Agora a questão de ordem 650 

você tem, espera aí, 03 minutos para fazer ela, tá? Vamos seguir os ritos. Vamos te dar 03 651 

minutos para você falar sua questão de ordem, tudo bem? Luís Fernando – Assessor 652 

Jurídico CODEMA – ok. Marcos Roberto – Presidente – prazo da questão de ordem está 653 

no artigo 33, parágrafo 1º. Luís Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – senhores 654 

Conselheiros, pela questão de ordem há um impedimento para que se algum Conselheiro ele 655 

estiver diretamente ou indiretamente ligado a algum processo que estiver tramitando aqui 656 

dentro do COPAM, ele seja impedido de fazer o seu julgamento. E nós, eu penso que todos 657 

os Autos de Infração, todos os processos que forem iniciados por Auto de Infração da 658 

Polícia Militar de Minas Gerais, a qual eu muito respeito e admiro o excelente trabalho que 659 

faz para a comunidade e para o meio ambiente, tá? Mas mesmo assim, administrativamente 660 

eu acho que ela é impedida de fazer o julgamento em todos os Autos de Infração que forem 661 

lavrados por Policiais Militares. Isso propõe uma questão de direito por questão que está 662 

descrita no Regimento Interno, tá? Não fui eu que fiz o Regimento Interno, mas eu acho que 663 

com o direito e como todos aqui nós temos que respeitar o Regimento Interno, então que 664 

seja respeitado. Ok? Obrigado. Marcos Roberto – Presidente – o membro da Polícia 665 
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Militar gostaria de se manifestar? Antes do Doutor Rodrigo prestar os esclarecimentos? 666 

Não? Abriu mão de se manifestar? Doutor Rodrigo. Rodrigo – SUPRAM NOR – esse 667 

questionamento já foi levantado anteriormente e não existe qualquer regramento jurídico 668 

válido para basear esse entendimento que o consultor apresenta nesse momento. Então a PM 669 

pode sim, ela não é parte interessada, ela é o agente autuante e ela não existe nenhum vício 670 

com relação a isso e não existe nem entendimento no decreto que regulamenta a aplicação 671 

de penalidades em Minas Gerais. Marcos Roberto – Presidente – obrigado Doutor 672 

Rodrigo. É, eu gostaria de, então tendo em vista as argumentações do nosso Assessor 673 

Jurídico, eu só peço a gentileza ao membro da Polícia Militar, que caso ele tenha integrado à 674 

equipe de fiscalização de algum desses processos, que o senhor se declare impedido. Bom, 675 

Luís Fernando, agora nós vamos abrir o prazo da sua manifestação conforme a sua inscrição 676 

aqui, tudo bem? Esse prazo é de 05 minutos. Por gentileza. E aí o Luís Fernando já falou 02 677 

minutos e meio. Vamos reiniciar aqui para que todos observem a práxis que foi utilizada 678 

com ele, que a gente já está explicando agora, esclarecendo, vamos retornar o seu tempo aí 679 

porque você cometeu o equívoco de falar pelo Conselheiro, tá bom? 05 minutos para você 680 

manifestar. Luís Fernando – Assessor Jurídico CODEMA – a apresentação por favor do 681 

Parecer proferido. Isto. Bem, mas o resumo que seria o seguinte. Como foi lavrado um Auto 682 

de Infração pelo funcionário da Polícia Militar Ambiental, então por respeito a Constituição 683 

que eu já tinha falado antes que foi pelo artigo 24, pelo parágrafo 4º do artigo 24 da 684 

Constituição. Ele também que não está aqui, mas uma decisão que já foi tomada também 685 

pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que em um julgamento em que um funcionário 686 

da FEAM, concursado, Analista Ambiental ele fez a sua... lavrou um Auto de Infração, mas 687 

ele não era designado para a fiscalização. O próprio Tribunal então entendeu que mesmo ele 688 

sendo Analista Ambiental, concursado, tendo um cargo de Analista Ambiental, ele não 689 

poderia lavrar o Auto de Infração porque ele não tinha portaria, tá? Ou seja, não pode ser a 690 

granel, tem que ser pontual. Não pode ser a granel. Então isso que nós batemos nessa tecla 691 

até hoje, tá? Que seria essa decisão do Tribunal, ou seja, não é uma decisão, então não é o 692 

argumento nem do requerente nem da própria SUPRAM, mas sim uma decisão do próprio 693 

Tribunal que é um órgão isento. Então isso que nós gostaríamos que vocês respeitassem um 694 

órgão isento que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que eles, que, ou seja, analisando 695 

então a próprio Constituição e a 9605, entende então quem é, quem pode realmente lavrar o 696 

Auto de Infração são somente funcionários de órgãos do SISNAMA, pertencentes ao 697 

SISNAMA e que sejam designados para tal. Obrigado. Marcos Roberto – Presidente – 698 

obrigado Luís. Eu vou pedir novamente esclarecimento da equipe da SUPRAM, só para 699 

gente não ter dúvida de quem foi o agente autuante e qual é a norma que impera sobre essa 700 

relação jurídica. Isabela – SUPRAM NOR – quanto a este questionamento do 701 

credenciamento, ele vale somente para os servidores da SEMAD. Então os servidores da 702 

SEMAD, gestores, analistas, eles têm que ser credenciados para fazer a fiscalização e lavrar 703 

Auto de Infração. Já a Polícia Militar não, o decreto não exige esse credenciamento 704 

individual para cada um, inclusive o artigo que trata sobre isso no decreto é o artigo 28 no 705 

parágrafo 1º ele diz o seguinte: “Pelo só efeito da celebração do convênio a que se refere o 706 

caput, que é o convênio entre a SEMAD e a PM, ficam credenciados os militares lotados na 707 

PMMG. Então todos os militares que estiverem lotados na PMMG, estão automaticamente 708 

credenciados a partir da assinatura desse convênio. Agora para os gestores e analistas da 709 

SEMAD, realmente existe esse credenciamento individual. Para a Polícia não, o 710 

credenciamento é feito é pela assinatura do convênio para todos aqueles policiais que 711 

estiverem lotados na Polícia Militar de Minas Gerais. Por isso a sugestão da SUPRAM é 712 

pela manutenção da penalidade nesse processo. Marcos Roberto – Presidente – Gisele, 713 
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manifestar pela SUPRAM por gentileza. Gisele – Jurídico SUPRAM NOR – só, boa tarde 714 

a todos, Gisele do jurídico da SUPRAM Noroeste. Marcos Roberto – Presidente – Gisele, 715 

Gisele, só um minutinho, vamos dar preferência para o Conselheiro aqui? Gisele – Jurídico 716 

SUPRAM NOR – sim. Marcos Roberto – Presidente – talvez ele faça uma pergunta que 717 

você já responde tá? Gisele – Jurídico SUPRAM NOR – está ótimo. Sgt. Marcelino – 718 

PMMG – é só abstenção. Anteriormente foi o item 5.68, abstenho de votar nele porque eu 719 

participei desta fiscalização. 5.68. Marcos Roberto – Presidente – Ok. Obrigado. Álvaro – 720 

Secretaria de Agricultura – é só um questionamento. Como que uma pessoa comum, 721 

produtor, ele vai ficar sabendo se aquele funcionário ali ele é credenciado ou não? O que 722 

está indo lá na sua propriedade? Como que ele faz para saber se tem o credenciamento ou 723 

não? Como, não é? Rodrigo – SUPRAM NOR – essa questão, todos os servidores 724 

credenciados, existe uma publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Então ele 725 

não tem a obrigação de comprovar no momento da fiscalização que é credenciado. Caso não 726 

seja, é o momento de apresentar defesa e apresentar justificativa para cancelar o auto. 727 

Álvaro – Secretaria de Agricultura – Ok, obrigado. Marcos Roberto – Presidente – 728 

Gisele por gentileza. Gisele – Jurídico SUPRAM NOR – só para esclarecer a questão do 729 

julgamento, não é? Desse julgado que o Consultor Luís Fernando mencionou aqui do 730 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na realidade ele trata-se de um caso isolado e ainda 731 

pendente de recurso no STJ e ainda tem um recurso especial para ser analisado. Então não 732 

há definição ainda, ou seja, não trânsito em julgado que a gente fala no direito, não é? Que 733 

defina efetivamente que o que foi determinado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o 734 

que vai vigorar. Então a gente precisa atender o que dispõe a legislação vigente, ok? 735 

Obrigada. Marcos Roberto – Presidente – obrigado Gisele. Mais alguma questão por parte 736 

dos Conselheiros sobre esse tema? Não? Estando satisfeitos. Luís não dá para voltar mais 737 

não. Não existe réplica no Regimento não. É a manifestação e aí a explicação pelos técnicos 738 

da SEMAD. Senão a gente vai ficar aqui nessa reunião por um mês, 98 pautas. Não, Luís, 739 

infelizmente não existe essa previsão regimental. A gente tem que seguir estritamente o que 740 

está previsto aqui no Regimento. Você vai me perdoar. Bom, aqueles que concordam com o 741 

Parecer da SUPRAM, permaneçam como se encontram. Aprovado. 2º pedido de vistas, o 742 

item 5.2 do Município de Unaí, pelo Conselheiro Luiz Mendes Soares, representante do 743 

CREA Minas Gerais. Nenhum representante do CREA hoje? Não? Então coloco em 744 

votação. Aqueles que concordam com o Parecer emitido pela SUPRAM permaneçam como 745 

se encontram. Aprovado. Item 5.3, Destaque da FIEMG. Domingos – FIEMG – Doutor 746 

Marcos. Na realidade todos esses Destaque é... é uma leitura só, tá? Então não vamos ter 40 747 

e tantos, 50 e tantos Destaque. Todos eles como diz, quando julga em bloco, eu também vou 748 

colocar um único parecer aqui em bloco também. Então o quê que a FIEMG coloca nesses 749 

processos que eu destaquei, que ela entende que a correção monetária que incidirá sobre o 750 

valor da multa deve ser aplicada com base na tabela da Corregedoria do Tribunal de Justiça 751 

de Minas Gerais. O crédito não tributário, que é a multa de natureza ambiental, se torna 752 

exigível a partir do momento em que o mesmo pode ser inscrito em dívida ativa. Ou seja, é a 753 

partir desse momento que poderia haver a aplicação da taxa Selic. Então no nosso 754 

entendimento, antes do crédito se tornar exigível, a correção só poderia ser realizada de 755 

acordo com a tabela da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Então dessa forma, a 756 

tabela da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, deve ser aplicada como índice de 757 

correção, mas a partir da definição do valor da multa, até o 20º dia após a decisão 758 

administrativa definitiva. Que eu acho que é o que está ocorrendo aqui. E a taxa Selic deve 759 

ter a sua aplicação a partir do 21º dia após a decisão administrativa definitiva. Essa é a 760 

colocação da FIEMG na questão da aplicação do índice de correção, sendo a partir da multa 761 
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do 20º dia e a taxa Selic a partir do 21º após a decisão administrativa definitiva de todos 762 

esses processos solicitados. Marcos Roberto – Presidente – então a tese para todos esses é 763 

a questão da atualização monetária? É essa que nós vamos debater. Então o Conselheiro até 764 

já adiantou para gente qual que será o procedimento. Nós podemos esgotar essa tese, 765 

aprovada ou não, nós podemos votar em bloco todos os Destaque que você fez, que são 40? 766 

É. Bom, eu peço a manifestação. Domingos – FIEMG – eu só destaquei aqueles processos. 767 

Marcos Roberto – Presidente – está ótimo, você fez certo. É isso aí mesmo, você fez 768 

certinho. Eu peço a colaboração dos colegas da SUPRAM para esclarecer esse assunto da 769 

atualização. Renata – Coordenadora NAI/SUPRAM NOR – quanto a atualização do 770 

débito, existe uma nota jurídica orientadora 4292, 02 de julho de 2015 da Consultoria 771 

Jurídica da Advocacia Geral do Estado e a respeito do marco inicial da correção monetária e 772 

juros sobre os mesmos. Para fins de conjugação entre o disposto no artigo 48, parágrafo 3º 773 

do Decreto 44.844/2008 e no artigo 50 do Decreto 46.668/2014 que fala sobre a atualização 774 

do débito, considera-se que o regramento concernente a atualização monetária e aos juros de 775 

mora, aplica-se imediatamente aos feitos em curso. Sem, contudo, retroagir ao período 776 

anterior à sua vigência, com as seguintes observações. Tem um marco entre Autos de 777 

Infração que tenha sido lavrados antes da vigência do processo administrativo, ou seja, até 778 

15 de dezembro de 2014, ele vai ser atualizado da seguinte forma. O valor da multa deverá 779 

ser atualizado da seguinte forma. Correção monetária segundo a tabela da Corregedoria 780 

Geral de Justiça, incidente a partir da data da lavratura do Auto de Infração, e juros de mora, 781 

1% ao mês a partir do vencimento original do débito. 21º dia após a notificação do autuado, 782 

até 31/12/2014 e a partir de 1º de janeiro de 2015, a incidência da taxa Selic. Então deixa eu 783 

explicar melhor. Que eu li, vamos supor. Que os Autos de Infração lavrados antes de 784 

dezembro de 2014, eles vão ser atualizados. A correção monetária e juros até a decisão 785 

definitiva, até, espera aí. Bom, correção monetária e os juros de mora a partir do vencimento 786 

original do débito, ou seja, a partir do 21º após a notificação, já vai correr, correr e vai ser 787 

atualizado de acordo com o índice TJ. A partir de 1º de janeiro de 2015, já será pela taxa 788 

Selic. E para os débitos cujos Autos de Infração tenham sido lavrados após a vigência do 789 

processo, da constituição do débito do processo administrativo e fala RPACE. Ou seja, a 790 

partir de 16/12/2014 o débito deverá ser atualizado da seguinte maneira. Incidência de taxa 791 

Selic a partir do vencimento original do débito. Então os Autos de Infração lavrados a partir 792 

de 16/12/2014 eles vão ser atualizados pela taxa Selic. Os anteriores vão ser atualizados 793 

pelos até dezembro de 2014, até essa data pelo índice do TJ e depois pela taxa Selic. Deu 794 

para entender? Ficou meio? Domingos – FIEMG – quando eu fiz a manifestação lá no 795 

início do Conselheiro, a gente colocou que a morosidade que às vezes deixa para decorrer do 796 

processo, torna-se um prazo tão longo que o recorrente é prejudicado certo? Então no 797 

entendimento aqui é que é a tabela da Corregedoria, não foi citado nada da AGE e aplica o 798 

índice de correção. E agora é, quando a gente coloca que é até o 20º é dessa decisão. Da 799 

decisão administrativa que está ocorrendo agora. Senão o negócio vai virar uma bola de 800 

neve de todo tamanho para o infrator, vamos dizer assim, não é? É isso que a, só para 801 

esclarecer o texto em relação a sua colocação e o que está em discussão lá em Belo 802 

Horizonte que a FIEMG nos passou tá? Isabela – SUPRAM NOR – só acrescentar que esse 803 

parecer que a Renata leu é um parecer da AGE e nós como Secretaria do Estado de Minas 804 

estamos vinculados a esse parecer. Então a gente não pode fazer diferente do que esse 805 

parecer está dizendo. Todas as secretarias estão vinculadas aos pareceres da AGE. 806 

Domingos – FIEMG – então dessa forma, a AGE estaria incidindo alguma determinação de 807 

correção diferente da tabela da Corregedoria? Isabela – SUPRAM NOR – Na verdade a 808 

AGE nesse parecer ela fala que vai ser usada essa tabela do Tribunal de Justiça para esses. 809 
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Renata – Coordenadora NAI/SUPRAM NOR – até 15 de dezembro de 2014, eles vão ser 810 

atualizados pelo índice do TJ. A partir dessa data, eles vão ser atualizados pela taxa Selic. 811 

Isabela – SUPRAM NOR – então é só para esses processos lavrados até 2014. Renata – 812 

Coordenadora NAI/SUPRAM NOR – não. Domingos – FIEMG – mas quando a gente 813 

coloca que vai ser a partir da definição do valor da multa, até o 20º da decisão administrativa 814 

que é hoje aqui, certo? Isso aqui, essa determinação da AGE ela coloca essa definição da 815 

multa do 20º dia após essa reunião, tal como é definido na Corregedoria? Marcos Roberto – 816 

Presidente – Domingos, só para tentar contribuir aqui rapidinho, que a gente também lida 817 

com isso cotidianamente. Realmente é muito complicado de compreender. Para o aplicador, 818 

para o administrado, porque houve uma alteração legislativa no que diz respeito as regras 819 

que eram utilizadas ou seriam utilizadas na atualização monetária. O que as meninas 820 

explicaram é que existe um lado temporal, que antes de 2014 a gente observa uma regra e a 821 

partir de 2014 a gente tem que observar uma regra mais complexa que agrega tanto o TJ 822 

quanto a Selic. Mas o ponto da sua consulta é o seguinte, a partir de quando vai incidir, não 823 

é? A atualização monetária. Eu acho que o ponto principal é esse. A partir de quando vai 824 

incidir essa atualização monetária. O Parecer da AGE não é ele que define. Ele orienta. E aí 825 

é o que está previsto na legislação mineira, no Decreto do RPACE. Então a gente tem uma 826 

legislação toda que diz o seguinte, que a atualização monetária será realizada a partir do 827 

vencimento do Auto de Infração que é interpretado pela legislação da data dos 20 dias após 828 

o vencimento do prazo para entrar com a defesa, entendeu? Então se ele não for cancelado 829 

nessa reunião, você vai atualizar da data de 20 dias depois da lavratura dele. E essa 830 

interpretação, essa é a previsão legal que obteve a interpretação da AGE por meio desse 831 

parecer. E nós, os servidores públicos somos obrigados a seguir essa orientação da AGE. 832 

Então a interpretação da lei hoje, o que está previsto na norma é esse tipo de atualização. 833 

Ficou claro? Domingos – FIEMG – da a AGE e tanto da Corregedoria, está sendo tratado 834 

na CNR? Marcos Roberto – Presidente – não, porque eu acho que isso aí é uma questão de 835 

mudar é o decreto, não é? Aí tem que ser mais é com o Governador, com... no legislativo, 836 

alterar a lei, a Lei Ordinária. Então. Domingos – FIEMG – então eu não sei, talvez isso 837 

teria que ser na Câmara Recursal, não é? Porque o Parecer aqui é bem claro, não é? Agora 838 

essa questão da AGE. Marcos Roberto – Presidente – essa que é a importância das URCs, 839 

não é? A gente levanta os temas e vocês identificam, depois levam para o COPAM, pode 840 

levar para a CNE, para isso depois chegar nos âmbitos governamentais adequados. Porque o 841 

problema nosso é o seguinte, sobre esse assunto, concordando ou não, você levantou 842 

argumentos importantes que a gente tem essa morosidade e acaba que o valor fica elevado. 843 

Se a gente conseguisse julgar de imediato, não ia ter esse problema. Mas infelizmente todos 844 

nós conhecemos as dificuldades do Estado e na Secretaria do Meio Ambiente não seria 845 

diferente. Mas eu acho que o momento é esse, da gente construir esse pensamento e se for o 846 

caso levar para instância competente que é para alterar a legislação. A Lei Ordinária e o 847 

decreto porque a AGE só orienta naquilo que está descrito na norma. Domingos – FIEMG 848 

– mediante a fala aí eu só coloco aos consultores jurídicos para associarem aos seus 849 

representantes, no caso FAEMG, as federações para poder continuar com esse assunto em 850 

instâncias lá dentro dos processos seus e também nas entidades para levar isso para frente. 851 

Marcos Roberto – Presidente – obrigado Conselheiro. Mais algum Conselheiro gostaria de 852 

tratar desse assunto? Bom, então os senhores me permitem realizar aí, o Conselheiro 853 

Domingos me permite realizar a votação em bloco. Não. Primeiro eu vou fazer o seguinte, 854 

para ficar bem claro e a gente poder registrar na ata. Os senhores, aqueles que concordam 855 

com a tese apresentada no Parecer atualização monetária, apresentada no Parecer da 856 

SUPRAM mantenham-se como se encontram. Aí, agora sim. Domingos contaram 01 voto 857 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Nonagésima Quinta Reunião Ordinária URC/Noroeste de Minas – 20/09/2018 

contrário. Beleza. Bom. É isso aí, tem que votar contrário. Bom, vamos lá. Agora eu gostaria 858 

de pedir a permissão dos senhores para que nós possamos votar esses processos que foram 859 

levantados pelo Conselheiro Domingos, tendo em vista que a tese foi rechaçada pelos 860 

Conselheiros e a gente realizar a votação deles em bloco. Peço a Secretaria Executiva da 861 

SUPRAM que faça agora aqui o levantamento dos itens que haverá destaque por parte dos 862 

advogados, para constar eles aqui em separado. Isso já foi feito. Retirando aqueles que há 863 

inscrição para manifestação dos advogados. Fique à vontade. Maurício Mota – boa tarde a 864 

todos. O Domingos Conselheiro levantou dois Destaque. Está votando os dois já em bloco? 865 

Apenas um, que ele falou da questão. Marcos Roberto – Presidente – qual que é o segundo 866 

destaque Domingos? Tem o segundo? Maurício Mota – da conversão das medidas de 867 

controle ambiental. Marcos Roberto – Presidente – ele falou isso mesmo. Maurício Mota 868 

– não. Ele está falando só dos índices. Marcos Roberto – Presidente – ele falou só da 869 

atualização monetária. Maurício Mota – é. Só da correção. Então tem o outro Destaque. 870 

Marcos Roberto – Presidente – sim.  Maurício Mota - Domingos levantou dois Destaque. 871 

Marcos Roberto – Presidente – Bem lembrado, obrigado Maurício. Obrigado. O 2º 872 

Destaque Domingos foi sobre a assinatura de TAC, conversão de medidas de natureza. É 873 

porque você fez o Destaque em todos eles para tratar desses dois assuntos, não? Domingos – 874 

FIEMG – com relação ao TAC e suas aplicações, não foi Destaque, foi Destaque nos 875 

processos, mas foi como um Comunicado de Conselheiro. Foi lá na fase de Comunicados. 876 

Marcos Roberto – Presidente – então não foi Destaque da sua parte sobre esse assunto? 877 

Domingos – FIEMG – não. Marcos Roberto – Presidente – então está ótimo. Então. 878 

Domingos – FIEMG – a primeira parte, foi por isso que o citado, antes de iniciar os 879 

processos, coloquei como Comunicado de Conselheiro. Marcos Roberto – Presidente – 880 

ótimo. Então esclarecido por parte do Conselheiro. Eu retorno então a proposta que eu havia 881 

feito para os senhores, de realizar a votação em bloco, tendo em vista o vencimento da tese 882 

destacada. Aqueles que concordam com os pareceres disponibilizados pela SUPRAM, 883 

permaneçam como se encontram. Domingos contrário, ótimo. Bom meu caros, agora nós 884 

passaremos a avaliação daqueles processos que obtiveram Destaque pelos representantes dos 885 

empreendedores, tá bom? 5.8 é o Senhor Galba Vieira Cordeiro Júnior, Fazenda Santo 886 

Aurélio. Doutor Elzivaldo. Daniel Fidélis ou Danilo? Tá. Os senhores vão dividir o tempo 887 

ou somente um vai manifestar? Somente o Doutor Elzivaldo? Vamos cronometrar aqui. 888 

Fique à vontade Doutor Elzivaldo. 05 minutos. Elzivaldo – Advogado – Elzivaldo Oliveira, 889 

Advogado da Agropecuária Vitória. É apenas um, uma reflexão em cima do Parecer, não é? 890 

O Domingos até falou no início sobre a questão da conversão das medidas em controle. Elas 891 

foram pedidas em 05 processos da gente aqui, incluindo esse do Galba. Então eu gostaria até 892 

de saber do Marcos se já poderia essa discussão se estender para os dois do Galba logo para 893 

quando terminar aqui vocês já poderem votar também. Marcos Roberto – Presidente – vai 894 

levantar só essa tese? Elzivaldo – Advogado – Só. Marcos Roberto – Presidente – vamos 895 

discutir a tese que aí depois a gente já aprova tudo junto. Elzivaldo – Advogado – bom, a 896 

questão da conversão em medidas de controle é que esses autos do Galba se vocês 897 

observarem aí na pauta, os itens 5.8 e 5.9, os Autos de Infração são de 2016. Quando o 898 

decreto que estava em vigor era o 44.844. Nesse decreto no artigo 63, ele permite para 899 

infrações do código desse tipo aí, que é o código 115, que se converta em medidas de 900 

controle, é cumprido determinados requisitos. Como o julgamento foi feito agora, após a 901 

edição do novo decreto e revogando o restante, a conversão em medida de controle ela foi 902 

indeferida para gente. E ela foi indeferida no seguinte termo. Com relação ao pedido de 903 

conversão do item 2.4 do Parecer. 2.4. É esse aí? Confirma aí. É o Auto de Infração 904 

2589/2016. Certo. É, entendi ali. É porque são dois, são duas decisões divergentes, agora 905 

Comentado [dr4]: Não foi identificado a qual instituição 
pertence. 
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que eu observei aqui, mas qual foi o Parecer da SUPRAM? Com relação ao pedido de 906 

conversão do valor de multa simples aplicada em serviço de preservação, melhoria e 907 

recuperação de qualidade de meio ambiente, tal conversão somente pode ser aplicada aos 908 

Autos de Infração lavrados após 03 de março de 2018. Aí o resumo é esse. Qual? Como o 909 

fato ocorreu na vigência do Decreto 44.844 e a decisão desse Colegiado de que esse decreto, 910 

aliás, que essa medida de controle era possível de conversão na época dos fatos, o 911 

questionamento é o seguinte, por quê que o novo decreto ele está sendo aplicado nesses fatos 912 

inicialmente, se a gente entende que os fatos foram ocorridos na vigência do decreto? 913 

Segundo, é cediço em qualquer ramo de direito que a lei não pode retroagir para prejudicar o 914 

réu. Nesse caso, a aplicação do decreto novo, ele está prejudicando o infrator. Ele tem 915 

direito a medidas de controle porque o fato foi ocorrido na vigência de decreto anterior. 916 

Então um decreto novo não pode chegar, revogar o anterior e aplicar uma penalidade para o 917 

infrator. Então a gente entende que as medidas de controle, elas podem ser convertidas nesse 918 

caso específico porque o Auto de Infração foi lavrado na vigência do Decreto 44.844. E um 919 

outro ponto aqui, só para ilustração, é que o COPAM mesmo ele já julgou um desses 920 

decretos. Só um minutinho. Eu queria até que constasse aí o Auto de Infração 208423/2015. 921 

Luiz Carlos Lopes era o nome do autuado. O Município era de João Pinheiro. E foi 922 

concedido ao mesmo a conversão, essa conversão que eu estou tratando. O Auto de Infração 923 

é do ano de 2016 também, é o mesmo motivo e esse, houve esse julgamento e foi dado ao 924 

mesmo a conversão de 50% de medidas de controle. Então se um Auto de Infração que foi 925 

julgado, que ocorreu na vigência do decreto recebeu essa conversão, por quê é que esse que 926 

foi, ocorreu no mesmo momento não ocorre também a conversão em medidas de controle? 927 

Então eu peço que os Conselheiros nessa parte do Parecer da SUPRAM, que eles sejam 928 

contrários a isso porque o fato ocorreu na vigência de lei anterior e a lei nova não pode 929 

retroagir para prejudicar o réu.  Marcos Roberto – Presidente – satisfeito? Elzivaldo – 930 

Advogado – satisfeito. Marcos Roberto – Presidente – tá, obrigado. Gostaria de 931 

esclarecimentos por parte de servidores da SUPRAM por gentileza. Isabela – SUPRAM 932 

NOR – inclusive esse parecer aqui, eles já teriam Destaque da SUPRAM Noroeste, mas 933 

como o advogado já tinha pedido Destaque, esse argumento ele está referente ao decreto 934 

antigo. Depois da mudança do decreto, está sendo, a gente está tratando de outra forma esse 935 

argumento. Então esta parte aí do Parecer ficou incorreta. Eu queria fazer essa retificação. 936 

Aí na verdade com a publicação do Decreto 47.383/2018 ele não trouxe regra de transição 937 

nesse sentido. E como essa questão da conversão é uma questão processual, as questões 938 

processuais tem aplicação imediata. E como o decreto não trouxe nenhuma regra de 939 

transição, a gente tem que aplicar o que está previsto no decreto novo e o que está previsto 940 

no decreto novo é que essa conversão só se aplica para os Autos de Infração lavrados após a 941 

publicação dele. Por isso que não cabe aplicação dessa conversão nos processos antigos.  942 

Marcos Roberto – Presidente – o advogado da parte teve acesso a esse novo texto? Essa 943 

nova tese? Elzivaldo – Advogado – não. Rodrigo – SUPRAM NOR – esse processo nós já 944 

faríamos um Destaque para retificar justamente nesse ponto. Então esse processo 945 

especificamente ele fica com o mesmo posicionamento dos demais com base no decreto 946 

novo que não permite a conversão para processos lavrados antes de 2018. Elzivaldo – 947 

Advogado – então excepcionalmente aqui, em observância e em amor ao debate, eu vou 948 

conceder mais 01 minuto ao advogado, porque ele não teve acesso a essa tese, para que a 949 

gente possa observar, 02 minutos, para que a gente possa observar o princípio do 950 

contraditório, da ampla defesa e etc. Elzivaldo – Advogado – após essa retificação aí, eu 951 

acredito. Não sei se é possível, tem que ter o pedido de vistas, não é? Mesmo porque a gente 952 

está sabendo disso agora e outra coisa que eu devia esclarecer aqui. Que eu queria esclarecer 953 
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aqui. O decreto novo, dele não pode retroagir para prejudicar o réu. Ela falou ali de questão, 954 

a questão é material. Não tem condição de um decreto novo entrar em vigor, revogar o 955 

anterior, tem um benefício para o infrator e ele revogar e não dar esse benefício. Pelo 956 

contrário, ele está prejudicando. É um desconto, aliás, é uma conversão de 50%. Então 50% 957 

de conversão em medidas de controle, não é qualquer coisa. Então é algo para ser revisto. É 958 

algo que está acontecendo em todo o Estado. A gente, eu sou presidente da Associação dos 959 

Consultores do Noroeste de Minas, a gente está trabalhando em vários, em várias URCs e a 960 

gente está levantando isso e isso está sendo discutido hoje. Então é importante que hoje aqui, 961 

os Conselheiros tomem ciência disso aí, se não tiverem certeza do que estão fazendo, que 962 

peçam vistas também, porque é um processo que encarece muito a vida do empreendedor. O 963 

empreendimento em tela aqui do Senhor Galba, da Agropecuária Vitória, ele é todo 964 

regularizado, não é? Tem as autuações e está sendo punido por isso. Assinou o Termo de 965 

Ajustamento de Conduta. A gente tem que preservar o meio ambiente, mas tem a questão do 966 

desenvolvimento sustentável. Então retroagir uma legislação ainda mais sendo um decreto, 967 

para prejudicar o infrator, eu acho que tem que ser bem revisto e bem pensado isso. Então 968 

fica aqui esse pedido da gente para que vocês, se forem votar, que votem contra esse 969 

indeferimento do pedido da gente e se não for possível votar agora, que peçam vista para 970 

uma melhor análise, ainda mais contendo erro no Parecer do órgão que indeferiu isso. 971 

Obrigado. Marcos Roberto – Presidente – obrigado Doutor Elzivaldo. Só vou pedir aqui, 972 

obrigado, está satisfeito. Então tendo em vista aqui que a questão é de uma matéria de 973 

Direito, se a interpretação que a norma que esse texto da norma a assinatura do Termo de 974 

Compromisso, medida de controle, se ele tem uma característica conforme norma 975 

sancionadora material ou norma substantiva, ou seja, processual, sem a aplicação da lei no 976 

tempo, para os Senhores Conselheiros, nem todos são afetos a essa matéria, então Doutor 977 

Rodrigo, gostaria que ele esclarecesse para os Conselheiros, é uma norma material ou uma 978 

norma processual para que a gente possa dar andamento a discussão. Rodrigo – SUPRAM 979 

NOR – É justamente o que o Senhor Marcos acabou de falar. Nós e a SEMAD entende que 980 

essa é uma norma que tem que vigorar a partir do momento da publicação do novo decreto, 981 

que ele estabeleceu especificamente a partir da publicação desse decreto, pode ser feita as 982 

conversões. Então ele tem um marco temporal nele. Então ele não retroagiu para prejudicar 983 

o autuado de forma nenhuma. Nós até respeitamos o posicionamento do consultor, mas não 984 

existe nenhum prejuízo ao autuado, porque ele não teve redução do valor de multa em 985 

momento nenhum. Ele teria que simplesmente converter 50% do valor da multa em medidas 986 

de controle ambiental. Então custo dele seria exatamente o mesmo. Se existe algum tipo de 987 

prejuízo seria o prejuízo para fins de recuperação ambiental, mas o decreto estabeleceu que 988 

apenas as autuações posteriores, a data de lavratura, data de publicação do Decreto 47.383 989 

teria esse direito de fazer a conversão pleiteada. Então ou o autuado, não está sendo 990 

prejudicado de forma nenhuma. Não houve retroação de... não retroagiu o decreto, até 991 

porque não houve nenhum prejuízo ao autuado com essa mudança. É realmente uma questão 992 

de diretriz que o Governo adotou mediante esse decreto. Marcos Roberto – Presidente – eu 993 

gostaria que os Conselheiros se manifestassem por gentileza. Domingos – FIEMG – Como 994 

que o Doutor Elzivaldo colocou e no que eu li no comunicado, eu citei que os recorrentes 995 

não poderiam ser prejudicados e tendo em vista que eles estão cumprindo e estão... podem 996 

ser prejudicados pela inércia, eu desejaria pedir vista desse processo para mim entender isso. 997 

É possível pedir vistas nesse momento por essa dúvida? Marcos Roberto – Presidente – 998 

nessa eu vou pedir ajuda para o Doutor Rodrigo aqui que está com mais experiência que eu, 999 

ou fato novo. Rodrigo – SUPRAM NOR – Esse processo é retorno de vistas. Não existe 1000 

nenhum fato novo que está sendo argumentado até porque o indeferimento da conversão já 1001 
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tinha sido realizada. Espera aí, me desculpe. Esse não, ah não, a qualquer momento então 1002 

durante os debates, se surgir alguma dúvida, que o Conselheiro não requeira, necessite, ele 1003 

pode justificar assim o pedido de vistas. Desculpa a interpretação anterior. Thiago – 1004 

SIAMIG – Conselheiro Thiago. Marcos Roberto – Presidente – só, é porque como ele 1005 

pediu vista, a gente já encerra se a presença entender que foi justificada, eu entendo que há 1006 

um debate na questão e como também não houve prazo hábil para que os Conselheiros 1007 

pudessem formar sua livre convicção, concedido o pedido de vistas nesse processo. Álvaro 1008 

– Secretaria de Agricultura – Eu gostaria de acompanhar o Domingos. Marcos Roberto – 1009 

Presidente – Vistas compartilhadas? Álvaro – Secretaria de Agricultura – isso. 1010 

Domingos – FIEMG – eu não sei se esse era, porque você falou que a primeira vez Thiago? 1011 

Se você quiser fazer compartilhada. Thiago – SIAMIG – sim. Eu gostaria de pedir vistas 1012 

compartilhadas também. Domingos – FIEMG – faz juntos. Marcos Roberto – Presidente 1013 

– está ótimo. Peço a Secretaria Executiva da SUPRAM que registre a vista compartilhada 1014 

para três Conselheiros. Thiago – SIAMIG – pela ordem Senhor Presidente. O Rodrigo da 1015 

SUPRAM mencionou que me parece que já houve alteração nesse Parecer nos processos 1016 

mais recentes que havia alguma coisa errada aí nesse que foi posto na nossa análise. Talvez 1017 

seria interessante se for o caso eles já retificarem esse Parecer antes da gente apresentar essa 1018 

nossa proposta de vista, não é? Relato de vistas por escrito para a gente saber em que eles 1019 

estão se fundamentando essa nova proposta. Marcos Roberto – Presidente – Doutor 1020 

Rodrigo. Rodrigo – SUPRAM NOR – ok. Podemos fazer da forma solicitada pelo 1021 

Conselheiro. Marcos Roberto – Presidente – bom, vamos para o próximo item de pauta. 1022 

Ah tá. Fica à vontade. Athaíde – MP – só enfatizando a parte que compete do direito, não 1023 

é? As colocações aí do Estado, da SEMAD são prudentes, que quando se fala em conversão 1024 

e em serviços operacionais ou medidas de controle, há uma simetria entre o custo dessas 1025 

medidas futuras e o próprio valor pecuniário porque em 50%. Então é, pelo fato de não estar 1026 

significando nenhuma anistia ou mesmo postergação da obrigação, eu aproveitando a 1027 

oportunidade que a discussão é importante, o Ministério Público entende, não é? E a ampla 1028 

simetria entre o valor dos 50% anterior e as medidas de controle. Então não se trata aí de 1029 

uma norma mais benéfica, mas assim mais operacional instrumental. Talvez não tendo aí o 1030 

poder de retroagir para atingir a situação pretérita. É só um registro aí pelo MP. Marcos 1031 

Roberto – Presidente – obrigado Doutor Ataíde. Thiago – SIAMIG – gostaria de 1032 

complementar pela SIAMIG. Talvez há sim, essa simetria entre os valores de conversão. 1033 

Mas essa aplicação desses 50% pode ser revertida na própria propriedade ou então às vezes 1034 

alguma área próxima ali que pode ser entendida como benefício maior para que o infrator 1035 

dentro da sua área de atuação. Não que ele vá gastar menos com essa conversão. Mas a sua 1036 

utilização a depender do modo, ela pode ser mais benéfica sim a ele e a região como está 1037 

inserido. Marcos Roberto – Presidente – obrigado Conselheiro, mas assim, só para a gente 1038 

voltar a ordem aqui. É, como teve pedido de vistas, a gente possibilitou esse debate aqui, 1039 

mas na próxima reunião com certeza haverá retorno a essa discussão, nós podemos debater. 1040 

Bom, então eu gostaria de consultar aqui a nossa equipe, quais são os dois próximos 1041 

processos que tem a mesma natureza, mesma tese a ser discutida. Ou não? Tá, então vamos 1042 

lá, vamos para o próximo. Galba Vieira Cordeiro, esse é o Auto de Infração 25896/2016. 1043 

Doutor Elzivaldo. Elzivaldo – Advogado – é a mesma. Marcos Roberto – Presidente – é a 1044 

mesma? Então tá bom. Para cá. Conselheiros, é a mesma discussão passada. Os senhores 1045 

desejam fazer vista desse também? A mesma coisa. Ah, esse Parecer está certo, não é? Então 1046 

não é a mesma coisa não. Está aberto para você se manifestar, 05 minutos. Item 5.9, Galba 1047 

Vieira Cordeiro. Elzivaldo – Advogado – eu reitero a mesma questão da conversão em 1048 

medidas de controle com uma ressalva aqui para deixar claro, que houve o pronunciamento 1049 
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ali dizendo que a conversão imediata, mas a partir da entrada em vigor. O Auto de Infração 1050 

que a gente está discutindo aqui, ele foi autuado antes da entrada em vigor. A gente entende 1051 

também que com a entrada em vigor, a conversão ela não é mais válida daquele momento 1052 

para frente. A gente, o que se discute aqui é que é um auto de infração anterior e que o 1053 

decreto não pode aliás, não pode não. Revogou o 63, mas a partir da data que ele entrou em 1054 

vigor para frente. Não para trás. Então é justamente isso que por isso que a gente reitera e 1055 

entende também que esse pedido pode ser pedido de vistas também. Nesse caso, obrigado. 1056 

Marcos Roberto – Presidente – aos membros da SUPRAM, se desejarem manifestar. 1057 

Rodrigo – SUPRAM NOR – mais uma vez com relação a esse assunto, nós discordamos do 1058 

que foi falado pelo advogado. Por quê? Se o decreto novo estabelece somente a partir da 1059 

publicação dele, pode ser feita uma conversão, não teria necessidade se fosse, se dissesse 1060 

respeito apenas aqueles autos lavrados a partir daquela data, não é? Ele fala, os autos 1061 

lavrados anteriormente então perdem o direito de fazer essa conversão, ao passo que o 1062 

próprio decreto estabeleceu aquele marco temporal para que tenha direito de fazer a 1063 

conversão. Então nós mantemos o nosso posicionamento nesse sentido porque o decreto, ele 1064 

foi firme a estabelecer um marco a partir de quando pode ser feita a conversão. Os autos 1065 

anteriores então perdem esse benefício de acordo com o novo decreto. Marcos Roberto – 1066 

Presidente – aos Conselheiros por gentileza. Domingos – FIEMG – nesse caso aí eu 1067 

incluiria os 5.9 junto com o 5.8, já que são os mesmos problemas, com dois processos de 1068 

vista pela FIEMG. Marcos Roberto – Presidente – vai pedir vistas então desse? Justifique 1069 

aí no microfone, só para registro. Domingos – FIEMG – pelo menos justificar. Em relação 1070 

a essa dúvida que a gente ainda está mantendo com a fala do Elzivaldo em relação a 1071 

aplicação do decreto antigo e o decreto atual. A gente levar essa discussão lá para a FIEMG 1072 

e trazer na próxima reunião. Marcos Roberto – Presidente – pelos debates aqui você não, 1073 

não sanou sua dúvida não? Álvaro – Secretaria de Agricultura – da mesma forma eu tenho 1074 

dúvidas, não é? Nessa questão que na data da publicação aí do decreto, já tinha passado a 1075 

ocorrência do fato era anterior. Eu ainda tenho dúvida nisso aí. Marcos Roberto – 1076 

Presidente – Mais algum Conselheiro? Bom eu acredito que nós, é difícil, o pedido de vista 1077 

é difícil, não é? Porque é uma faculdade do Conselheiro, mas eu acho que aqui é a 1078 

oportunidade maior da gente chegar a algum tipo de decisão. O pessoal da SUPRAM está 1079 

aqui disponível para discutir, debater e os Conselheiros se manifestarem também, os demais 1080 

Conselheiros, sobre o quê que acham. Os senhores pensam. Álvaro – Secretaria de 1081 

Agricultura – mas o que nós dizemos é o seguinte, já tem um Parecer já da própria 1082 

SUPRAM. Agora o entendimento desse ele vai envolver outras esferas, então vai ter que ter 1083 

debate, isso aí vai ter que ter uma discussão, quem sabe fazer uma revisão. Isso aí vai 1084 

perpassar por outras instâncias. Então acho que não daria para terminar aqui.  Marcos 1085 

Roberto – Presidente – mas alguma manifestação? Domingos – FIEMG – eu concordo 1086 

com o Álvaro, até porque se houve Destaque durante a apresentação do consultor e gerou a 1087 

dúvida, aí é por isso é o motivo das vistas, não é? Marcos Roberto – Presidente – tá. 1088 

Concedido então. Francisco – CODEMA de Arinos – Eu também concordo com o 1089 

Conselheiro Álvaro porque é uma discussão que eu acredito que ela vai impactar outros 1090 

processos lá na frente. Acho que nesse exato momento, há uma divergência e uma discussão 1091 

se o decreto fere o anterior. Isso, a gente nesse momento nós não temos elementos para 1092 

aprovar e nem rejeitar. Acho que a gente precisa discutir melhor isso. Obrigado. Marcos 1093 

Roberto – Presidente – obrigado conselheiros, então vistas compartilhadas para quatro 1094 

Conselheiros? Francisco, você também gostaria de vistas? Só o debate, tá. Então três 1095 

Conselheiros com vistas compartilhadas. Geraldo Luciano – Advogado – só uma questão 1096 

de ordem, colocar para o senhor. Quase todos os processos que são 80, tem esse pedido de 1097 
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conversão, quase todos. Eu não sei dizer qual tem, mas a maioria tem. Já que uma decisão 1098 

pelo princípio da equidade no caso de acatamento, nesse entendimento de que o decreto 1099 

prevaleceria, o anterior para aplicação nas multas que estão sendo julgadas agora, teria 1100 

reflexo em todos. Só perguntaria ao Presidente se seria prudente uma suspensão das 1101 

votações até retorno, até votação de um, é aquilo que o Álvaro falou, o Domingos, todos os 1102 

Conselheiros falaram. A decisão do COPAM vai repercutir em todos. Só uma questão de 1103 

ordem. Marcos Roberto – Presidente – está ótimo. Doutor, eu entendo a colocação do 1104 

senhor pertinente. Porém nós já fizemos a aprovação. Então agora nesse momento oportuno, 1105 

nós só podemos debater aquilo que está aqui na minha lista e de inscrição e pontuação lá 1106 

desde o início. Está bom? Eu não posso retroagir a decisão porque eu não tenho essa 1107 

previsão regimental. Como eu combinei com os senhores, nós vamos seguir estritamente o 1108 

que está previsto no decreto, na DN. Então é importante que a comunidade realmente 1109 

participe e se manifeste sobre o seu interesse naqueles autos para que a gente possa debatê-1110 

los de forma mais clara. Correto? Próximo item por gentileza. 5.10, Maurício Reis, Fazenda 1111 

Santa Cruz. Auto de Infração 73780/2017. Quem que é? Doutor Maurício, Elzivaldo. 05 1112 

minutos. Espera aí, o 5.10, quem que inscreveu? Elzivaldo e o Doutor Maurício? Elzivaldo 1113 

– Advogado – Doutor Marcos pode estender os ouros dois também, a mesma, é o mesmo 1114 

caso aí. É Maurício Reis, Carlos Augusto e Régis. Existe a mesma, pedido de conversão e 1115 

medidas de controle. É o mesmo código, então eu não vou nem me estender muito. Então há 1116 

esse mesmo pedido. Eu não ia até nem voltar aqui, no entanto tem uma segunda tese. No 1117 

parecer do órgão ambiental, a gente pede que 03 Autos de Infração que são esses 03 que eu 1118 

estou justamente falando para vocês, que ele se transforme em um só. Em virtude da Lei 1119 

Complementar 140/2011 que em seu artigo 17, determina que? “Compete ao órgão 1120 

responsável pelo licenciamento, autorização conforme o caso, de um empreendimento ou 1121 

atividade lavrar Auto de Infração ambiental e instaurar processo administrativo para 1122 

apuração de infrações a legislação ambiental cometido.” (ÁUDIO INTERROMPIDO). 1123 

Elzivaldo – Advogado – Doutor Marcos tem como a gente voltar o tempo, porque estava no 1124 

meio do raciocínio. Ver se é possível. O Conselheiro Altir ele já tinha falado sobre a questão 1125 

de vistas em relação ao bis in idem, não é? Em que sentido? Eu vou falar um pouco do 1126 

histórico desse empreendimento aqui para que vocês tenham conhecimento. Esse 1127 

empreendimento é dos Irmãos Ferreira. É a Fazenda Santa Cruz e esse Auto de Infração teve 1128 

até um fato que eu gostaria, que foram 07 autuações. Dessas 07 autuações, 03 autuações 1129 

foram no montante de 800 mil reais e foi efetuado pela polícia ambiental, houve a 1130 

divulgação ampla na TV local e inclusive o empreendedor teve prejuízos de cunho moral 1131 

nesse sentido. É tanto que eles nos ofereceram o direito de resposta, mas a gente não pode 1132 

dar o direito de resposta antes do julgamento hoje aqui. Na TV. O que aconteceu? Desses 1133 

800 mil, a gente entrou com recurso e conseguiu fazer o cancelamento desses 03 Autos de 1134 

Infração por erro do Policial Militar. E a SUPRAM pelo princípio da autotutela e também 1135 

pelo que nós mencionamos, foi e conseguiu e abonou esse cancelamento do Auto de 1136 

Infração solicitado por nós. Então o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que 1137 

esse Auto de Infração foi efetuado pela polícia ambiental, foi um erro grosseiro do servidor e 1138 

por isso já foram cancelados 03 e esses os 03 outros Autos de Infração, como o Altir falou, 1139 

era o mesmo fato, no mesmo local, efetuado contra três pessoas distintas e com uma 1140 

observação mais grave. Que no próprio Auto de Infração ele individualizou. Fulano de tal, 1141 

qual autor cicrano e beltrano. No outro Auto de Infração, ele fez da mesma coisa. Então 1142 

quando você caracteriza no mesmo Auto de Infração uma pessoa e dois coautores, você tem 1143 

que fazer aquela autuação e os corresponsáveis já estão incluídos nele. É até um erro, um 1144 

vício formal que tem no Auto de Infração e o princípio bis in idem, ele hoje de acordo com 1145 
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decisão do STJ inclusive, do Ministro Herman Benjamin, há uma discussão inclusive que ele 1146 

fez com a decisão contrária ao princípio e que essa decisão está sendo julgada no STF hoje. 1147 

Então o quê que acontece? Se eu tenho o mesmo fato, se eu tenho 03 pessoas ligadas direta 1148 

ou indiretamente ao Auto de Infração, eu não posso fazer um Auto de Infração para os três. 1149 

A única possibilidade que eu posso fazer para os três é se forem entes diferentes. Pode o 1150 

Ibama fazer uma autuação contra o Álvaro que é proprietário da fazenda, pode. Pode o órgão 1151 

ambiental, a SUPRAM fazer uma autuação contra o Domingos, pode. Porque são entes 1152 

diferentes, mas o mesmo ente, a Polícia Ambiental de Minas Gerais, autuar o proprietário, o 1153 

suposto coautor que ele entendeu que é uma pessoa que arrenda e o outro que é responsável 1154 

pelo documento autorizativo de intervenção ambiental, não é possível fazer 03 Autos de 1155 

Infração, é contra o princípio bis in idem. Então teria que ser um Auto de Infração com 1156 

corresponsáveis nele. Porque é o mesmo órgão ambiental, se fosse órgãos diferentes aí sim 1157 

poderia efetuar as 03 autuações como preceitua a lei. Então eu fundamento esse pedido aqui 1158 

para que seja cancelada essa parte aí, 02 Autos de Infração dos 03 que foram feitos, porque o 1159 

proprietário é só um, o Doutor Régis, então aí o Auto de Infração teria que ser feito com ele 1160 

e com corresponsabilidade dos outros dois, para o Maurício e para o Carlos. E o fundamento 1161 

desse pedido na Lei Complementar 140/2011 em seu artigo 17. Só um pedido. Como são 03 1162 

processos Marcos, teria como 05 minutos a mais, só para gente finalizar? Marcos Roberto – 1163 

Presidente – Vamos fazer o seguinte. Até permitir que você ampliasse a segunda tese, é 1164 

porque vai acontecer para a prática da reunião e a gente ter mais objetividade. A primeira 1165 

proposta sua é aquela da dúvida da conversão, não é? Que já aplicamos para outros 1166 

processos, você está sugerindo aos Conselheiros que peçam vistas não é isso? Então a sua 1167 

sugestão aos Conselheiros é que eles peçam vista, porque se eles pedirem vistas, a gente não 1168 

vai para a segunda tese. Você já apresentou a segunda tese, eles vão refletir sobre ela. 1169 

Elzivaldo – Advogado – Sim. Mas eu achei conveniente que viesse a explicar a segunda 1170 

tese porque como vão pedir vistas, eu acho que eles podem já fazer os dois entendimentos 1171 

com a questão do bis in idem. Marcos Roberto – Presidente – A sua, o seu pedido para eles 1172 

é que eles peçam vista em razão daquela primeira tese. Porque se eles pedirem vista não vai 1173 

erário discussão da segunda hoje. Mas numa outra oportunidade sim., não é? Entendeu 1174 

Elzivaldo. Elzivaldo – Advogado – Então eu agradeço aí, obrigado. Marcos Roberto – 1175 

Presidente – Conselheiros, os senhores entenderam a mesma relação dos outros processos 1176 

anteriores. A proposta dele é que a gente use por simetria a questão anterior do pedido de 1177 

vista para todos esses processos. Elzivaldo, relata para mim por gentileza aí quais são os 1178 

processos que você vai fazer o mesmo pedido. 10, 11 e 12. Doutor Rodrigo. Rodrigo – 1179 

SUPRAM NOR – É só para a que de um comentário. Que nós já estamos aqui no Noroeste 1180 

realizando essas reuniões da URC há 12 anos. E essa é a primeira reunião que eu vejo 1181 

advogados, consultores requerendo que Conselheiros tenham dúvida para requerer vista do 1182 

processo. Esse é um fato inédito. Eu acho que o Conselho, o objetivo do Conselho aqui não 1183 

é esse. É em caso de dúvidas, efetivas do Conselheiro eu acho que é totalmente justificável e 1184 

atende ao Regimento. Mas eu não, não concordo com esse procedimento, nunca vi essa 1185 

forma de Conselheiro ser, atender requerimento de advogado para pedir vista de processo. 1186 

Marcos Roberto – Presidente – Obrigado Doutor Rodrigo. Conselheiros. Domingos – 1187 

FIEMG – Doutor Marcos. Quando eu mencionei o pedido de vista do processo anterior, é, 1188 

eu não coloquei do pronunciamento do Doutor Elzivaldo, sim em função do que eu tinha 1189 

colocado no comunicado. Tanto que como esses 02 processos ou 03 processos não estão 1190 

inerentes a minha posição, eu não vou pedir vistas. Que eu acho que quem deveria fazê-lo, 1191 

não pela indicação dele, é porque seria o Doutor Altir que saiu daqui, não é? Só isso, só 1192 

esclarecimento. Álvaro – Secretaria de Agricultura – Doutor Rodrigo, da mesma forma 1193 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

Secretaria Executiva 

 

Nonagésima Quinta Reunião Ordinária URC/Noroeste de Minas – 20/09/2018 

também, eu não sei se o chapéu foi para mim também, porque eu comunguei a vista aqui 1194 

com o nobre parceiro aqui, mas a justificativa minha é porque realmente o entendimento 1195 

meu que essa questão de ser retroativa a publicação ao decreto, é para mim não estava claro. 1196 

Então eu não tive interferência nenhuma por minha conta, se é que foi para mim o 1197 

compartilhando vistas com o nosso companheiro. Rodrigo – SUPRAM NOR – 1198 

Conselheiro, eu realmente não quis colocar carapuça na cabeça de ninguém. Eu só fiz uma 1199 

constatação do que eu nunca vi isso, só isso. Não quis, não estou julgando se vocês estão 1200 

certos ou errados, a questão que estou falando que eu nunca vi, nunca aconteceu, só isso. 1201 

Isabela – SUPRAM NOR – Só fazer um esclarecimento sobre esse processo, prazo às 1202 

vezes já ajuda também na discussão, não é? É, o advogado falou que os processos, que foi 1203 

lavrado Autos de Infração pelo mesmo motivo. O que aconteceu foi o seguinte, tinham sido 1204 

lavrados 03 Autos de Infração com a penalidade de multa nesses valores que ele citou. Mas 1205 

na verdade o decreto previa que a penalidade deveria ter sido advertência. A SUPRAM 1206 

reconhecendo que o Auto de Infração estava errado, a gente não compactua com erro, a 1207 

gente não quer o prejuízo do autuado, os autos foram anulados porque eles estavam com a 1208 

penalidade incorreta. Por esses motivos foram lavrados 03 novos Autos de Infração com a 1209 

penalidade correta que é advertência. Como o autuado não cumpriu a penalidade de 1210 

advertência, foi convertido em multa. Então essa é a questão de ter sido lavrado novamente 1211 

os Autos de Infração foi por esse motivo, que a primeira penalidade estava incorreta. Então 1212 

eles foram anulados e lavrados novamente com a penalidade correta. Marcos Roberto – 1213 

Presidente – obrigado Isabela. Vamos aos Conselheiros então. Não se identificou – – 1214 

SUPRAM NOR – só para esclarecer a questão também para direcionar os Conselheiros 1215 

quando forem analisar os pedidos de vista pelo segundo argumento apresentado pelo 1216 

advogado, a questão do bis in idem. Só esclarecendo que a responsabilidade adotada nesse 1217 

caso a responsabilidade de natureza concorrente. E a SUPRAM Noroeste também em 1218 

cumprimento a legislação e às orientações da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e 1219 

da Advocacia Geral da União porque são, é um Parecer da AGE, da estadual, o Parecer 1220 

15.877/2017 e também a orientação jurídica normativa da AGU, Advocacia Geral da União 1221 

número 26/2011 todas elas tratam a responsável administrativa ambiental como de natureza 1222 

concorrente e, portanto todos que contribuíram de forma por ação ou por omissão, 1223 

negligência, impudência ou imperícia são responsáveis aí pelo dano de natureza ambiental, 1224 

isso em âmbito administrativo, ok? A gente segue então os dois pareceres da Advocacia 1225 

Geral do Estado e Advocacia Geral da União. Marcos Roberto – Presidente – bom, vamos 1226 

então Conselheiros. Deliberar em razão desse processo. Está aberta a palavra aos 1227 

Conselheiros. O item 5.10. Tá bom. Ninguém mais quer manifestar sobre esse processo? 1228 

Ahn? É porque o que a gente, Doutor Rodrigo tentou dizer aqui para vocês e eu concordo 1229 

com ele, eu falei no primeiro momento da reunião aqui. Nós não podemos criar uma terceira 1230 

instância. Mas não é nada direcionado aos Conselheiros, os Conselheiros têm a liberdade 1231 

plena de atuar aqui perante esse Conselho. Esse processo, Doutor Elzivaldo é o mesmo, a 1232 

mesma relação jurídica que está sendo debatido dos anteriores. 5.10, 5.11 e 5.12. Vou 1233 

colocar em votação em bloco. Os senhores pediram vistas lá atrás, seria prudente pedir vistas 1234 

ou não? Thiago – SIAMIG – Senhor presidente, eu concordo com o senhor, por prudência, 1235 

já que a gente pediu nos outros com o mesmo objeto a gente também deve pedir nesse que 1236 

foram destacados, não sei se o Conselheiro da FIEMG acompanha, já que foi ele que pediu 1237 

as vistas originárias, a gente está acompanhando ele. E eu não concordo aí com a colocação 1238 

que foi feita que houve de certa forma a indução dos advogados para que a gente pedisse 1239 

vista, até porque o primeiro comunicado que foi lançado aqui hoje pelo representante da 1240 

FIEMG, foi justamente sobre o ponto da conversão das multas que no momento de fato me 1241 
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tocou bastante, que me preocupou esse assunto e se não fosse polêmico e se não tivesse 1242 

dúvida sobre ele, a gente não estaria aqui até este momento discutindo isso. Então acho 1243 

prudente as vistas para a gente poder esclarecer esse assunto. Nesse e nos outros processos 1244 

que estão destacados sobre o mesmo tema. Domingos – FIEMG – conforme eu falei, eu não 1245 

fui por pronunciamento. Foi em relação a dúvida, em relação aos processos 08 e 09 daquilo 1246 

que eu coloquei no comunicado dos Conselheiros, que para mim não é a mesma coisa desses 1247 

dois processos. Eu mantenho as vistas do item 09 e do 10, 11 e 12 não. Marcos Roberto – 1248 

Presidente – então o Conselheiro Thiago já resolveu o problema a gente, ele pediu vistas. 1249 

Mais algum Conselheiro acompanha ele? Francisco – CODEMA de Arinos – eu também 1250 

gostaria de manifestar nesse mesmo sentido que o nosso papel aqui não é de estar induzido, 1251 

nem de um lado e nem do outro. O nosso papel aqui é de que a gente entenda e vota aquilo 1252 

que seja menos prejudicial para o meio ambiente. Acho que nós somos conscientes. A forma 1253 

como foi falado, desculpa o colega, o Doutor Rodrigo, não serviu a carapuça para gente, mas 1254 

eu acho que nós estamos aqui, eu por exemplo, eu saí de Belo Horizonte ontem 03 horas, 1255 

praticamente aqui estou cochilando para mim prestar o meu trabalho aqui no Conselho. 1256 

Então assim, desculpe, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não somos aqui 1257 

induzidos nem tanto pela SUPRAM, nem tanto por advogado ou quem quer que seja. Não se 1258 

identificou – Presidente. Pela ordem. Eu só gostaria de ler aqui o estatuto dos advogados, 1259 

inciso X que a prerrogativa do advogado e é uma Lei Federal, portanto ela é superior a 1260 

qualquer Regimento Interno ou normas: “O advogado pode usar da palavra pela ordem em 1261 

qualquer juízo ou Tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou 1262 

dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento 1263 

bem como para replicar acusação ou censura que lhe foram feitos”, que não é o caso. Ou 1264 

sim. “Reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo ou Tribunal ou 1265 

autoridade contra a inobservância de preceito de lei e regulamento ou regimento.” Então é 1266 

um direito do advogado se dirigir aos Conselheiros, se dirigir aos servidores, nobres 1267 

servidores do Estado e não é permitido qualquer censura a essa atividade do advogado. Para 1268 

encerrar a minha participação, presidente, ao assunto que foi discutido sobre conversão de 1269 

medida de proteção ao meio ambiente ou pagar a multa para o Estado. Eu penso que o 1270 

raciocínio deveria ser o de aplicar as melhorias, as medidas de proteção de melhorias do 1271 

meio ambiente no local da infração. Então eu fiquei muito assustado com o que eu ouvi de 1272 

priorizar essa arrecadação do Estado, em detrimento da recuperação do meio ambiente no 1273 

local da infração. É o meu posicionamento perante esse Conselho. Que é um Conselho de 1274 

políticas ambientais. Então eu acho que compete ao Conselho julgar assim. Muito obrigado, 1275 

me desculpem por mais essa interveniência. Marcos Roberto – Presidente – eu que 1276 

agradeço. Doutor Elzivaldo, só um minutinho. Como o Conselheiro Thiago já fez o pedido 1277 

de vistas, acho que a gente já esclareceu bastante esse tema. Elzivaldo – Advogado – 1278 

questão de ordem. Marcos Roberto – Presidente – qual o artigo do Regimento? Elzivaldo 1279 

– Advogado – na realidade foi citado aqui como se a gente estivesse fazendo o pedido ou 1280 

então sendo, influenciando Conselheiro. Marcos Roberto – Presidente – não, mas os 1281 

Conselheiros já fizeram esse esclarecimento Doutor Elzivaldo. Elzivaldo – Advogado – 1282 

deixar claro, porque independente nosso. Marcos Roberto – Presidente – os Conselheiros 1283 

já. Elzivaldo – Advogado – eu não conheço nenhum Conselheiro. Marcos Roberto – 1284 

Presidente – não. Os Conselheiros já fizeram a referência, eu já expliquei, Doutor Rodrigo 1285 

explicou, então acho que esse assunto já está sanado. Então somente o Conselheiro Thiago 1286 

para esses itens 10, 11 e 12? mais ninguém? Então vistas para o Conselheiro Thiago. 1287 

Francisco não, Francisco só manifestou, não é? 6. Encerramento. Bom prezados, vencemos 1288 

então a pauta prevista para hoje. A reunião produtiva, debates importantes e realmente na 1289 
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linha do que o Conselheiro Francisco colocou para gente, a unidade regional e esse 1290 

Conselho existe realmente para que a gente possa debater. No mundo das ideias encontrar as 1291 

melhores soluções para a preservação dos recursos naturais e eu gostaria de agradecer a 1292 

presença de cada um dos Senhores Conselheiros, dos membros da plateia, dos servidores da 1293 

SUPRAM. Desejar a todos um bom retorno, muito obrigado pela presença. 1294 


