
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD)
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM)
Secretaria Executiva

UNIDADE REGIONAL COLEGIADA TRIÂNGULO MINEIRO
Transcrição da 150ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de maio de 2021

Em 14 de maio de 2021, reuniu-se ordinariamente a Unidade Regional1
Colegiada Triângulo Mineiro – URC TM, do Conselho Estadual de Política2
Ambiental - Copam, por meio de videoconferência, conforme condições3
estabelecidas pela deliberação conjunta COPAM/CERH-MG nº 19/2020,4
de 24 de abril de 2020. Participaram os seguintes membros titulares e5
suplentes: Presidente Kamila Borges Alves, da Secretaria de Estado de6
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad. Representantes7
do Poder Público: José Roberto da Silva, da Secretaria de Estado de8
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA; Charles Rodrigues9
Campos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE;10
Mariângela Tavares Ribeiro, da Secretaria de Educação de Minas Gerais -11
SEE; Carla Vieira Alvarenga, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e12
Mobilidade – SEINFRA; Fernando Oliveira Franco, da Empresa de13
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; Conselheira14
Rugislaine Dias Alves Zoppa, do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA;15
1º Ten. Cristiano Corrêa Lemos, da Polícia Militar do Estado de Minas16
Gerais – PMMG; Michel Sinclair Rodrigues, do Conselho Regional de17
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – Crea/MG; Carlos Alberto18
Valera, do Ministério Público de Minas Gerais – MPMG; Anderson Alves de19
Paula, da Prefeitura de Uberlândia; Representantes da Sociedade Civil:20
Conselheira Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e Gonçalves, da21
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; João22
Henrique Vieira da S. de P., da Federação da Agricultura e Pecuária do23
Estado de Minas Gerais – FAEMG; William Pereira Rodrigues, da24
Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais –SIAMIG;25
Anderson Aprígio Cunha Souza, da Associação Brasileira de Geração de26
Energia Limpa – ABRAGEL; Tatiana Tannús Grama, da Ambiente e27
Educação Interativa – AMEDI; Roberto Parente Correia, da Associação28
Regional de Proteção Ambiental de Santa Vitória; Marizélia Gomes Costa,29
do Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social – Instituto Agronelli;30
Antônio Carlos Marangoni, da Universidade do Estado de Minas Gerais –31
UEMG; Mauro das Graças Mendonça, do Instituto Federal de Educação,32
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM; Vera do Couto Ferreira,33
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG. 1. EXECUÇÃO DO HINO34
NACIONAL BRASILEIRO. Presidente Kamila Borges Alves: “Conselheiros,35
então sejam bem-vindos à nossa reunião, assim como as pessoas que nos36
assistem pelo canal do Youtube. Agradecer a todos os servidores que se37
empenham até às 11 horas da noite do dia anterior para dar tudo certo38
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nessa reunião. Agora, às 9h17mim, eu dou início, dou abertura à 150ª39
Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada do Triângulo Mineiro do40
Conselho Estadual de Política Ambiental. Hoje 14 de maio de 2021.41
Havendo quórum para instalação da nossa reunião, eu convido a todos42
para execução do Hino Nacional Brasileiro.” 2. ABERTURA. Presidente43
Kamila Borges Alves: “Bom, Conselheiros e público, dou abertura então à44
nossa reunião e, antes de mais nada, fazer uma breve leitura do45
memorando da minha indicação para presidir a reunião. O memorando é46
SEMAD/GAB/SE/COPAM nº 44/2021, esse memorando é dirigido a todos47
os Conselheiros dessa URC e ‘Diante da impossibilidade de48
comparecimento do titular e do primeiro suplente, representantes do49
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, junto à URC TM,50
conforme composição estabelecida pela DN 1562 de 6 de abril de 2020,51
indico a senhora Kamila Borges Alves para presidir a 150ª Reunião52
Ordinária da Unidade Regional Colegiada do Triângulo Mineiro, a ser53
realizada no dia 14 de maio de 2021, às 09h, inteiramente digital, seguindo54
as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, além das demais55
normas relacionadas à ações de combate à pandemia gerado pelo novo56
Coronavírus.’ Assinado: Valéria Cristina Rezende, Secretaria Executiva do57
Conselho Estadual de Política Ambiental e presidente da URC Triângulo.”58
3. COMUNICADO DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS.59
Presidente Kamila Borges Alves: “Senhores Conselheiros, eu vou fazer60
aqui um comunicado, a pedido da Comissão de Ética da SEMAD, tá?61
Recentemente, por meio da resolução 2.791 de 16 de junho de 2020, foi62
alterada a composição da Comissão de Ética da SEMAD, então os novos63
membros da Comissão colocam-se à disposição dos senhores64
Conselheiros para orientações, esclarecimento de dúvidas, recebimento65
de denúncias ou qualquer demanda relativa à competência deles. Eles66
aproveitam para lembrá-los de que, como membros desse Conselho, os67
senhores exercem a função de agente público e, como tal, devem68
observar o Código de Ética do agente público estadual, estabelecido pelo69
Decreto Estadual nº 46.644 de 6 de novembro de 2014. Deve ser sempre70
respeitada a liberdade de expressão de todos os Conselheiros, que por71
sua vez devem representar suas entidades com diligência e honestidade,72
sendo sua atuação pautada pelo respeito como servidores do órgão73
ambiental e demais colegas na atividade deste conselho, e pelos74
princípios éticos que regem nosso trabalho no estado de Minas Gerais.75
Eles recomendam, para isso, a leitura do Código de Conduta Ética, que76
está disponível nos sites do governo. Ainda a gente vai passar um vídeo77
para vocês sobre a Ouvidoria Geral do Estado. A Ouvidoria Geral do78
Estado é o canal de interlocução do cidadão mineiro com o governo do79
estado, é através da Ouvidoria que a gente recebe denúncias,80
reclamações, sugestões, críticas ou elogios, tanto dos cidadãos quanto81
dos servidores, garantindo controle social sobre serviços públicos82
estaduais.” [Exibição de vídeo] Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada,83
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Felipe. Outro comunicado que eu preciso passar aqui para vocês, e já84
entrando, aliás, eu já entrei no item 3, que é Comunicado dos Conselheiro85
e Assuntos Gerais, e dando continuidade então, dizer que entre os dias 2186
e 26 de novembro será realizado o XXIV Simpósio Brasileiros de Recursos87
Hídricos, e nós temos um vídeo da secretaria Marília para fazer o convite88
para vocês.” [Exibição de vídeo] Vânia Mara de Souza Sarmento,89
ASSOC/SEMAD: “Senhora Presidente, senhores Conselheiros, nós90
tivemos um probleminha aí na transmissão do vídeo, só apareceu o áudio,91
mas se trata de um convite da Associação Brasileira de Recursos Hídricos,92
ABRHidro, que promoverá em novembro de 2021 o XXIV Simpósio93
Brasileiro de Recursos Hídricos, e Belo Horizonte foi escolhida para sediar94
esse evento, então eu vou solicitar a equipe da SUPRAM Triângulo que95
faça o encaminhamento do vídeo, a nossa Secretaria Marília está fazendo96
o convite para vocês, colocando a importância da água. Então, assim,97
ficou muito bacana o vídeo. Eu vou solicitar que encaminhem para vocês98
em função do probleminha técnico que a gente teve, está bom? Muito99
obrigada.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada, Vânia.100
Conselheiros, eu vou pedir para que, acho que a gente está com alguns101
Conselheiros com o áudio ligado. Na parte inferior do vídeo tem um102
microfone, e está escrito ‘mute’, e eu vou pedir que vocês deixem o103
microfone desligado, a não ser que seja que vocês levantaram a mão e104
pediram o uso da palavra, mas para que a gente não tenha intercorrência105
aqui, até para a gravação da nossa reunião, é importante isso. Conselheiro106
Roberto, o senhor está com o áudio ligado, então olha se o senhor107
consegue fechar o microfone, por favor. Bom, Conselheiros, então, vamos108
adiante. E a gente agora, aliás, a gente continua no item 3, comentários109
dos Conselheiros e assuntos gerais, eu pergunto se tem algum110
Conselheiro que quer fazer o uso da palavra. Se sim, eu peço, por111
gentileza, que levante a mãozinha virtual, que não abra o áudio e já de112
uma vez fale, levante a mão que a gente concede a palavra a vocês. Se113
vocês tiverem dúvida onde é que levanta a mãozinha virtual, na parte114
inferior do vídeo tem tipo um emoji dizendo: ‘reações’, clicando nele tem os115
vários tipos de emoji, tem um que é para levantar a mão.” 4. EXAME DA116
ATA DA 149ª RE de 07/12/2020. Presidente Kamila Borges Alves: “Bom,117
não tendo nenhum comunicado dos Conselheiros, a gente segue adiante e118
vai para o item 4, Exame da Ata da 149ª Reunião Extraordinária, que foi119
realizada no dia 7 de dezembro de 2020. Eu coloco em discussão, se120
existe alguma necessidade de algum Conselheiro fazer algum comentário.121
Não havendo, eu coloco em votação o exame da ata da 149ª Reunião122
Extraordinária. Como vocês lembram...” Conselheiro William Pereira123
Rodrigues: “Kamila?” Presidente Kamila Borges Alves: “Oi, William. Pode124
levantar a mão aí, para a gente poder...” Conselheiro William Pereira125
Rodrigues: “Ah, desculpa. Só abstenção, porque eu não estava presente126
nessa reunião.” Presidente Kamila Borges Alves: “Tá. Nós vamos chegar,127
William, eu vou fazer, assim como para todos os Conselheiros, eu vou128
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fazer o questionamento nominal para cada um, que fica fácil para a gente129
fazer um registro aqui. Então vamos lá. José Roberto, SEAPA, como é que130
vota o José Roberto para o exame da ata da 149ª reunião?” Conselheiro131
José Roberto da Silva: “Bom dia. Favorável.” Presidente Kamila Borges132
Alves: “Charles Rodrigues.” Conselheiro Charles Rodrigues Campos: “Bom133
dia. Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Conselheira Mariângela134
Tavares. Mariângela, o seu microfone está fechado.” Conselheira135
Mariângela Tavares Ribeiro: “Bom dia. Eu não estive presente nessa136
reunião, então eu me abstenho do voto.” Presidente Kamila Borges Alves:137
“Tá. É só para lembrar, Mariângela, a você e todos os Conselheiros, que a138
representação, ela se dá pela entidade, então em que pese aquele139
Conselheiro não participou da reunião, tendo sido o suplente ou outra140
pessoa, é possível que haja um diálogo entre os titulares da entidade para141
que ainda assim aquele Conselheiro que não esteja presente possa votar.142
Mas aí fica para a próxima reunião como sugestão, para que haja143
realmente esse diálogo entre vocês, tá bom?” Conselheira Mariângela144
Tavares Ribeiro: “Infelizmente as pessoas que participavam, uma se145
aposentou e a gente não teve esse contato, é minha primeira participação,146
tá?” Presidente Kamila Borges Alves: “Certo, Mariângela, seja bem-vinda147
então. Tá bom? Carla Vieira Alvarenga.” Conselheira Carla Vieira148
Alvarenga: “A favor, eu participei.” Presidente Kamila Borges Alves: “Tá149
bom. Conselheiro Fernando Oliveira, da EPAMIG.” Conselheiro Fernando150
Oliveira Franco: “Olá, bom dia. Eu não participei da reunião anterior, no151
entanto, nosso suplente, Renato Manzan, participou e votamos favorável.”152
Presidente Kamila Borges Alves: “Rugislaine Dias, do IMA.” Conselheira153
Rugislaine Dias Alves Zoppa: “Bom dia. Favorável.” Presidente Kamila154
Borges Alves: “1º Tenente Cristiano Corrêa.” 1º Tenente Cristiano Corrêa155
Lemos: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Michel Sinclair, do156
CREA.” Conselheiro Michel Sinclair Rodrigues: “Bom dia a todos, amigos.157
Tudo bom? Espero que todos estejam bem, cumprimento a todos aí.158
Sexta-feira tranquila para a gente trabalhar. O voto do CREA é favorável, a159
gente, analisamos todos os processos e vamos em frente. Abraço a160
todos.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada, Michel. Doutor Carlos161
Alberto Valera, pelo Ministério Público.” Conselheiro Carlos Alberto Valera:162
“Bom dia a todos, bom dia, Kamila. Favorável.” Presidente Kamila Borges163
Alves: “Pela prefeitura de Uberlândia, Anderson Alves de Paula.”164
Conselheiro Anderson Alves de Paula: “Bom dia, Kamila, bom dia a todos.165
Prefeitura de Uberlândia se manifesta favorável.” Presidente Kamila166
Borges Alves: “FIEMG, Maria Eduarda.” Conselheira Maria Eduarda167
Rodrigues da Cunha e Gonçalves: “Favorável.” Presidente Kamila Borges168
Alves: “João Henrique Vieira, da FAEMG. João, a gente não está te169
ouvindo, se você quiser usar o chat para poder se manifestar. Tá, então o170
João coloca a concordância aqui da aprovação da ata, está bom? O171
William da SIAMIG já se manifestou pela abstenção. Anderson, da172
ABRAGEL. O Anderson está na sala? Dá uma olhada. Está na sala.173
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Vamos, depois eu volto para o Anderson. Tatiana, da AMEDI.” Conselheira174
Tatiana Tannús Grama: “Favorável, Kamila.” Presidente Kamila Borges175
Alves: “Obrigada, Tatiana. Roberto, da Associação de Santa Vitória.176
Senhor Roberto? Vamos adiante, depois eu volto também. Marizélia177
Gomes Costa, pelo Instituto Agronelli.” Conselheira Marizélia Gomes Costa:178
“Bom dia a todos. Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Pela179
UEMG, Antônio Carlos.” Conselheiro Antônio Carlos Marangoni: “Bom dia180
a todos. Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada, Antônio181
Carlos. Pela IFTM, Mauro das Graças Mendonça.” Conselheiro Mauro das182
Graças Mendonça: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Pela183
OAB, Vera do Couto Ferreira.” Conselheira Vera do Couto Ferreira: “Bom184
dia, Kamila. Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada, Vera.185
Eu vou voltar, parece que o Anderson está só por meio de vídeo e sem186
áudio. Daí, Anderson, por gentileza, você pode usar o chat para dizer se é187
favorável ou não à aprovação da ata, tá? E eu aproveito aqui, Senhor188
Roberto, se o senhor está me ouvindo, que o senhor possa também fazer189
uso da palavra para dizer se é favorável ou não a ata, a aprovação da ata.190
Eu peço para vocês só um pouquinho de paciência, a gente vai tentar191
entrar em contato com esses dois Conselheiros via Whatsapp para poder192
orientar eles aí, tá bom? Nós só vamos ligar para o Senhor Roberto,193
porque ele estava presente aqui, estava até com o microfone ligado, então194
pode ser que ele queira participar dos próximos itens de pauta, só para a195
gente orientá-los, tá? E a gente coloca como ausente, então o Anderson196
da ABRAGEL, porque ele não se manifestou, nem tampouco no chat.”197
Vânia Mara de Souza Sarmento, ASSOC/SEMAD: “Senhora Presidente, é198
só para informar que, assim, eles estão ausentes no momento da votação.199
Mas eles estão na sala, com certeza por algum problema técnico não200
houve a possibilidade de manifestação. Só para deixar registrado, porque201
a gente tem sempre (ÁUDIO RUIM).” Presidente Kamila Borges Alves:202
“Está ótimo, Vânia. Muito obrigada. Nossa equipe continua em contato203
com o Senhor Roberto. Senhor Roberto está aqui. Senhor Roberto, o204
senhor me ouve? Então, nós estamos... Eu estou nominando o senhor205
para poder dar o voto quanto o exame da ata da reunião, se o senhor é206
favorável ou não.” Conselheiro Roberto Parente Correia: “Sou favorável.207
Eu li a ata já.” Presidente Kamila Borges Alves: “Ah, muito obrigada. Tá208
certo, Senhor Roberto. Muito obrigada.” Conselheiro Roberto Parente209
Correia: “De nada.” Presidente Kamila Borges Alves: “Bom, então é isso,210
Conselheiros, ata aprovada. E vamos para frente agora. Ah, eu preciso211
dizer para vocês que a Secretaria Executiva, a partir de hoje, todas as212
apresentações nossas que estiveram na pauta, elas vão ficar no último213
item, então essas duas apresentações que nós vamos ter hoje sobre214
queima controlada e autorização para intervenção ambiental, vão para215
depois do item 8, está bom? Então agora eu passo à leitura do item 7.” 7.216
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE RECURSO AO217
INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL. Presidente Kamila218
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Borges Alves: “Mas como a gente tem então dois Conselheiros que é a219
primeira vez que estão participando aqui da nossa reunião, apesar de a220
gente já ter feito a votação da ata, realmente para registrar que, para fazer221
o uso da palavra durante as discussões dos processos, para que levante a222
mão virtual para que a gente libere, porque senão acaba que fica muito223
confuso, a gente não sabe quem é que vai falar primeiro, então é muito224
importante a gente conseguir fazer isso de forma mais ordenada, tá bom?225
Então vamos lá. Item 7, processo administrativo para exame de recurso ao226
indeferimento de intervenção ambiental. 7.1), Maria Bernadete227
Pacheco/Fazenda Valadares - Intervenção em APP com supressão de228
vegetação nativa - São Gotardo/MG - PA/Nº 11030000214/19 - Área229
Requerida: 0,0700 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0000 ha.230
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual. Estágio de Regeneração:231
Inicial. Apresentação: URFBio Alto Paranaíba. Esse processo foi retirado232
de pauta na reunião anterior, lá de dezembro, então agora ele retorna.233
Está aberta a discussão referente a esse item, se tem algum Conselheiro234
que quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, trazer algum, buscar235
algum tipo de esclarecimento, pode levantar a mão, que a gente concede236
o uso da palavra. Não havendo nenhuma manifestação, eu coloco então237
em votação o item 7.1. Da mesma forma, a gente vai fazer nominalmente.238
Senhor Roberto, da SEAPA, o senhor é favorável ao indeferimento do239
pedido de intervenção ambiental, acompanhando o parecer da URCBio240
Alto Paranaíba?” Conselheiro José Roberto da Silva: “Favorável.”241
Presidente Kamila Borges Alves: “Senhor Charles Rodrigues, da SEDE.”242
Conselheiro Charles Rodrigues Campos: “Favorável.” Presidente Kamila243
Borges Alves: “Mariângela Tavares Ribeiro.” Conselheira Mariângela244
Tavares Ribeiro: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada.245
Carla Vieira Alvarenga.” Conselheira Carla Vieira Alvarenga: “Favorável.”246
Presidente Kamila Borges Alves: “Fernando Oliveira Franco, da Epamig.”247
Conselheiro Fernando Oliveira Franco: “Favorável.” Presidente Kamila248
Borges Alves: “Rugislaine Dias, do IMA.” Conselheira Rugislaine Dias249
Alves Zoppa: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Tenente, 1º250
Tenente Cristiano Corrêa.” Conselheiro 1º Ten. Cristiano Corrêa Lemos:251
“Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Michel, do CREA.”252
Conselheiro Michel Sinclair Rodrigues: “Ok, de acordo.” Presidente Kamila253
Borges Alves: “Doutor Carlos Valera.” Conselheiro Carlos Alberto Valera:254
“Bom dia novamente, Kamila. Por força do Ato 2 da Corregedoria,255
abstenção.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada, Doutor Carlos.256
Anderson Alves, pelo município de Uberlândia. Acho que o Anderson257
também está ausente. Anderson, você está com o microfone fechado.”258
Conselheiro Anderson Alves de Paula: “Oi, Kamila. Favorável, tá?”259
Presidente Kamila Borges Alves: “Tá. Obrigada. Pela FIEMG, Maria260
Eduarda.” Conselheira Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e Gonçalves:261
“Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “João Henrique Vieira,262
FAEMG.” Conselheiro João Henrique Vieira da S. de P.: “Favorável. Me263
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escutaram?” Presidente Kamila Borges Alves: “Sim, escutamos. Obrigada,264
João Henrique. William, da SIAMIG, como é que vota?” Conselheiro265
William Pereira Rodrigues: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves:266
“Obrigada. Anderson, da ABRAGEL. Não sei se ele retornou, se ele está267
ausente da discussão. Está ausente, né? Tatiana, da AMEDI.” Conselheira268
Tatiana Tannús Grama: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves:269
“Senhor Roberto, se o senhor não conseguir usar o microfone o senhor270
pode escrever no chat se é favorável ou não. Enquanto o Senhor Roberto271
se organiza, a gente vai passando aqui. Marizélia, do Instituto Agronelli.”272
Conselheira Marizélia Gomes Costa: “Favorável.” Presidente Kamila273
Borges Alves: “Antônio Carlos, da UEMG.” Conselheiro Antônio Carlos274
Marangoni: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Mauro das275
Graças, pelo IFTM.” Conselheiro Mauro das Graças Mendonça:276
“Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Vera, da OAB.” Conselheira277
Vera do Couto Ferreira: “Favorável, Kamila.” Presidente Kamila Borges278
Alves: “Obrigada, Vera. Senhor Roberto? Bom, ele está ausente da sala, a279
gente aguarda ele então nos próximos itens. Bom, então foi aprovado pela280
maioria o recurso, foi desprovido o recurso quanto à intervenção ambiental281
pretendida.” 8. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE282
RECURSO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. Presidente Kamila Borges Alves:283
“E agora a gente passa para o item 8, que são os Processos284
Administrativos para exame de Recurso de Autos de Infração. Ah, o285
Senhor Roberto... Mas agora já passei para o próximo item. A gente vai286
para o item 8 então, processo administrativo para exame de recursos de287
autos de infração. 8.1) AJ Faion Terraplanagem ME - Provocar incêndio288
em lavoura de cana-de-açúcar e área de pasto/Fazer queimada em restos289
de citricultura - Frutal/MG - PA/CAP/Nº 453527/19 - AI/Nº 051193/2016 -290
Apresentação: Supram TM. Algum destaque? Se houver destaque, por291
gentileza, que vocês levantem a mão. Sem destaque. Item 8.2) Jefferson292
Iunes Fernandes/Fazenda dos Martins - Operar atividade de suinocultura293
sem a devida licença ambiental - Uberlândia/MG - PA/CAP/Nº 435910/15 -294
AI/Nº 008369/2015 - Apresentação: Supram TM. Algum destaque? Sem295
destaques. Item 8.3) Fernando de Castro Cunha/Fazenda do Pinto -296
Funcionar as atividades de bovinocultura sem autorização ambiental de297
funcionamento - Campo Florido/MG - PA/CAP/Nº 441816/16 - AI/Nº298
019113/2016 - Apresentação: Supram TM. Ah, Maria Eduarda, destaque299
nesse? No 8.3? Destaque da FIEMG no item 8.3.” Conselheiro William300
Pereira Rodrigues: “SIAMIG também destaque.” Presidente Kamila Borges301
Alves: “Tá. Item 8.4) Fernando de Castro Cunha/Fazenda do Pinto -302
Funcionar as atividades de culturas anuais sem autorização ambiental de303
funcionamento - Campo Florido/MG - PA/CAP/Nº 441809/16 - AI/Nº304
019112/2016 - Apresentação: Supram TM. Algum destaque? Maria305
Eduarda, destaque.” Conselheiro William Pereira Rodrigues: “SIAMIG306
também.” Conselheira Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e Gonçalves:307
“Kamila, acho que eu cometi um erro, os meus destaques eram no do308
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Fernando.” Presidente Kamila Borges Alves: “Sim, está certo.” Conselheira309
Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e Gonçalves: “Está certo? O passado310
foi também?” Presidente Kamila Borges Alves: “Foi. É pedido de vista,311
Maria Eduarda?” Conselheira Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e312
Gonçalves: “Não, é destaque mesmo, só uma dúvida.” Presidente Kamila313
Borges Alves: “Então destaque para FIEMG e SIAMIG. Item 8.5) Fernando314
de Castro Cunha/Fazenda do Pinto - Funcionar as atividades de cultura de315
cana-de-açúcar sem autorização ambiental de funcionamento - Campo316
Florido/MG - PA/CAP/Nº 441814/16 - AI/Nº 019114/2016 - Apresentação:317
Supram TM. Algum destaque? Maria Eduarda e William também?”318
Conselheiro William Pereira Rodrigues: “Isso.” Presidente Kamila Borges319
Alves: “Então eu vou colocar agora em votação os itens que não houveram320
destaques, que é o item 8.1, AJ Faion Terraplanagem ME, e o 8.2,321
Jefferson Iunes Fernandes. Quem for favorável ao parecer da Supram,322
que é referente ao indeferimento do recurso que foi interposto, sugerindo a323
manutenção das penalidades desses processos – ah não, é somente do324
item 8.1. E do item 8.2, o parecer sugere indeferimento parcial, que reduz325
em 50% o valor da multa simples, tá bom? Porque houve cumprimento do326
termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Jefferson. Então, em327
votação o item 8.1. Estou aguardando. 8.1 e 8.2. José Roberto da Silva.328
Senhor José Roberto.” Conselheiro José Roberto da Silva: “Favorável.”329
Presidente Kamila Borges Alves: “O senhor é favorável? Obrigada. Charles,330
da SEDE.” Conselheiro Charles Rodrigues Campos: “Favorável.”331
Presidente Kamila Borges Alves: “Mariângela.” Conselheira Mariângela332
Tavares Ribeiro: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Carla333
Vieira.” Conselheira Carla Vieira Alvarenga: “Favorável.” Presidente Kamila334
Borges Alves: “Fernando Oliveira.” Conselheiro Fernando Oliveira Franco:335
“Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Rugislaine.” Conselheira336
Rugislaine Dias Alves Zoppa: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves:337
“Tenente Cristiano Corrêa.” Conselheiro 1º Ten. Cristiano Corrêa Lemos:338
“Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Michel, do CREA.”339
Conselheiro Michel Sinclair Rodrigues: “De acordo.” Presidente Kamila340
Borges Alves: “Doutor Carlos.” Conselheiro Carlos Alberto Valera: “Pelas341
razões já declinadas, abstenção.” Presidente Kamila Borges Alves:342
“Anderson, município de Uberlândia.” Conselheiro Anderson Alves de343
Paula: “Favorável, Kamila.” Presidente Kamila Borges Alves: “Maria344
Eduarda.” Conselheira Maria Eduarda Rodrigues da Cunha e Gonçalves:345
“Kamila, voto contrário, porque a gente entende que a correção monetária346
tem que ser aplicada com base na Corregedoria do TJMG.” Presidente347
Kamila Borges Alves: “José Henrique, da FAEMG.” Conselheiro João348
Henrique Vieira da S. de P.: “Abstenção.” Presidente Kamila Borges Alves:349
“William, SIAMIG?” Conselheiro William Pereira Rodrigues: “Contrário,350
pelos mesmos motivos expostos pela FIEMG.” Presidente Kamila Borges351
Alves: “Anderson, da ABRAGEL. Se estiver nos ouvindo e quiser usar o352
chat para poder se manifestar. Anderson, você nos ouve? Caso contrário a353
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gente vai colocar aqui como ausente, né? Ah, João Henrique, eu preciso354
que... Você fez abstenção, né? Você pode, apresenta para a gente sua355
justificativa, para deixar registrado.” Conselheiro João Henrique Vieira da S.356
de P.: “Na verdade, a minha abstenção é formatada no sentido da357
concordância com o que a Conselheira da FIEMG falou. Eu tenho por358
princípio também que todos os atos são regidos pelos indexadores da359
Corregedoria, né? Até rever meu voto também, então não vou abster não,360
vou contra, também pelos mesmos princípios da FIEMG e SIAMIG.361
Certo?” Presidente Kamila Borges Alves: “Certo, Conselheiro. Então, José362
Henrique, na linha 18, Felipe, é contra. O voto. Isso, obrigada. Bom, a363
gente não tem o Anderson, ele não colocou aqui então vamos colocar ele364
como ausente. Tatiana, da AMEDI.” Conselheira Tatiana Tannús Grama:365
“Favorável, Kamila.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada. Senhor366
Roberto, o senhor pode, o senhor está com áudio aí? O senhor é favorável367
aos pareceres?” Conselheiro José Roberto da Silva: “Favorável sim.”368
Presidente Kamila Borges Alves: “Ah, muito obrigada, Senhor Roberto.369
Marizélia, do Instituto Agronelli.” Conselheira Marizélia Gomes Costa:370
“Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “Antônio Carlos, da UEMG.”371
Conselheiro Antônio Carlos Marangoni: “Favorável.” Presidente Kamila372
Borges Alves: “Mauro, da IFTM.” Conselheiro Mauro das Graças373
Mendonça: “Favorável.” Presidente Kamila Borges Alves: “E a Vera do374
Couto, da OAB.” Conselheira Vera do Couto Ferreira: “Favorável, Kamila.”375
Presidente Kamila Borges Alves: “Certo. Então, por 15 votos os recursos, o376
recurso do 8.1 foi indeferido, mantendo a aplicação da penalidade, e do377
item 8.2 foi deferido parcialmente, acompanhando os pareceres da378
SUPRAM Triângulo. Então eu abro a discussão, o destaque do item 8.3,379
8.4 e 8.5, lembrando que esses pedidos tiveram no parecer da SUPRAM o380
deferimento parcial, já que houve a celebração de TAC, o seu381
cumprimento, o que possibilitou a redução em 50% do valor da multa.382
Maria Eduarda, você está com a palavra.” Conselheira Maria Eduarda383
Rodrigues da Cunha e Gonçalves: “Tá. Kamila, eu só quero um384
esclarecimento, porque são três Autos de Infração para o mesmo, para385
uma mesma, um cumprimento que ele operou, ele não tem a AAF para as386
atividades de bovinocultura, soja e milho e cana-de-açúcar, então eu387
queria entender se isso não seria um bis in idem, desculpa até o uso do388
juridiquês aqui, mas eu queria um esclarecimento com respeito a isso.”389
Presidente Kamila Borges Alves: “Certo, Maria Eduarda. Vou pedir aqui390
para a equipe do jurídico dar uma olhada. Enquanto isso, William, você391
quer fazer o seu destaque?” Conselheiro William Pereira Rodrigues: “Bom,392
Kamila, é pelo mesmo motivo, uma vez que ele estava sem a licença393
ambiental, foram dados três autos, pelo artigo 83, se não me engano,394
mesmo motivo. Então para a gente ver se isso não seria um auto395
conjunto.” Presidente Kamila Borges Alves: “Francely, você está nos396
ouvindo? A Francely é Diretora de Fiscalização, essas autuações, elas397
foram feitas pela Polícia Militar, então não foi realizado, nós não estivemos398
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a campo nessa atividade de fiscalização, mas se a Francely conseguir dar399
uma olhada no Boletim de Ocorrência e puder nos esclarecer, Francely,400
você está com a palavra.” Francely Aparecida Moreno de Tilio, SUPRAM:401
“Bom dia a todos. Francely, Supram. Tinha anotado aqui, pelo que eu402
verifiquei realmente foram três infrações para um mesmo empreendimento403
e o mesmo autuado, que uma delas foi para culturas anuais, 700 hectares,404
a outra foi por bovinocultura, 2500 hectares, e a terceira foi por cana-de-405
açúcar, em 271 hectares. Então, pelo que eu verifiquei, foram feitos três406
autos de infrações distintos para atividades distintas, estando eles em um407
contexto só de um empreendimento.” Presidente Kamila Borges Alves:408
“Então diante dessa situação, eu vou retirar esses processos de pauta,409
vou verificar o que se trata, porque, de fato, a autuação é pelo410
empreendimento, e a gente retorna na próxima reunião. Por cautela, eu411
vou retirar esses processos de pauta, está bom?” 5. QUEIMA412
CONTROLADA EM PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.413
Presidente Kamila Borges Alves: “E vamos passar então a seguir para o414
próximo item, que é a apresentação pela SURAM, SEMAD, cujo o tema é415
Queima Controlada em Processos de Licenciamento Ambiental.416
Apresentação: SURAM/SEMAD. Deixa eu ver se já está aqui na...” Luana417
de Oliveira Barros Cruz, SEMAD: “Bom dia, Kamila.” Presidente Kamila418
Borges Alves: “Ah, Luana, que bom. Bom dia.” Luana de Oliveira Barros419
Cruz, SEMAD: “Bom dia a todos, senhores Conselheiros. Eu vou420
apresentar, vocês me informam, por favor, se está aparecendo. Estão421
conseguindo visualizar? Essa primeira apresentação é sobre queima422
controlada nos processos de licenciamento ambiental. Em julho do ano423
passado foi publicada resolução conjunta SEMAD/IEF 2.988, que424
estabeleceu os critérios para uso, monitoramento e controle do fogo nas425
práticas das atividades agrossilvipastoris, e também fitossanitárias, e para426
o uso na forma de pesquisa científica e tecnológica no estado. Essa norma,427
ela proíbe o uso do fogo e a prática de qualquer ato ou omissão que possa428
ocasionar incêndio florestal, e admite seu uso na forma de queima429
controlada em áreas cuja peculiaridade justifique o emprego do fogo, na430
prática agropastoril florestal ou fitossanitária para pesquisa científica e431
tecnológica mediante autorização do órgão ambiental, conforme os432
critérios nela estabelecidos. Ela trouxe as hipóteses que o órgão ambiental433
pode autorizar a queima controlada, então ela pode ser autorizada como434
forma de queima de palhada para viabilização de operação de colheita,435
eliminação de espécies prejudiciais à cultura dominante, eliminação de436
restos de cultura após colheita, restos de exploração florestal, desde que437
dispostos em leiras; controle fitossanitário para eliminação de pragas e438
doenças, mediante recomendação técnica, e outras hipóteses também439
mediante recomendação técnica subscrita por profissional habilitado. Ela440
também pode ser utilizada como forma de prevenção de incêndios, como441
corta-fogo, e também para as atividades de pesquisa científica e442
tecnológica autorizadas pelo IEF. Nos casos de prevenção e combate a443
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incêndio dentro de unidade de conservação ou em seu entorno, aplica-se444
o Decreto Estadual 47.919, também de 2020. A autorização para queima,445
ela é dispensada no caso de eliminação de restos de culturas agrícolas,446
dispostos em leiras, quando executados em pátios ou terreiros com447
acompanhamento presencial, desde que esse resíduo esteja disposto em448
leiras ou montes e com técnicas de rescaldo e desmobilização. Nos casos449
de combate a incêndio, o fogo pode ser utilizado na forma de corta-fogo ou450
contra-fogo, porém, está sujeito a comunicação ao IEF no prazo de 5 dias451
a partir do início da queima controlada. É vedado a queima controlada em452
área de preservação permanente, reserva legal, em áreas tombadas,453
limítrofes de floresta ou outras formas de vegetação, desde que não454
tenham uma faixa de separação, que abrigue espécies da flora455
ameaçadas de extinção e da fauna; que contenha indivíduos arbóreos de456
corte proibido; na faixa de 15 metros dos limites de segurança de linhas de457
transmissão e distribuição; 15 metros também nas faixas de domínio de458
rodovias estaduais e federais, e unidades de conservação, público ou459
privadas, e no seu entorno, exceto nos casos descritos no Decreto 47.919,460
que eu falei anteriormente. E também é proibida a prática de queima461
controlada como técnica de exploração florestal, para limpeza de área e462
que contenha material disperso, que não esteja em forma de leiras.463
Quanto à competência, essa competência é compartilhada pelo IEF e pela464
SEMAD, então ela é autorizada pelo IEF, por intermédio das URFBios,465
quando sujeitos a licenciamento ambiental simplificado, nos casos não466
passíveis de licenciamento ambiental, nos casos em que não tenha sido467
autorizada no âmbito da licença ambiental, e nos casos de uso de fogo468
para fins de pesquisa científica, realizada por instituições reconhecidas. No469
âmbito da SEMAD, ela é autorizada pelas SUPRAMs ou pela470
Superintendência de Projetos Prioritários, no âmbito dos processos de471
licenciamento ambiental concomitante ou trifásico. O requerimento é feito472
de forma digital, via SEI, Sistema Eletrônico de Informação. Todas as473
orientações para formalização desses processos e instrução estão474
disponíveis no site da SEMAD, no endereço que está descrito nessa475
apresentação. E, além disso, o Sistema de Licenciamento Ambiental já foi476
adaptado para prever um questionamento nos casos dos477
empreendimentos da listagem G nas fases de licença de operação, licença478
de instalação + operação, licença concomitante, que inclua a de operação479
e também a corretiva, há um questionamento se haverá necessidade de480
realização de queima controlada, nos casos previstos na resolução. Caso481
a resposta seja sim, é aberto um campo para informação do número do482
processo SEI referente ao pedido de autorização para queima controlada.483
Então aqui está uma foto da tela do SLA, já com essa previsão. Sobre484
esse tema, seria isso. Alguma dúvida?” Presidente Kamila Borges Alves:485
“Luana, obrigada. Obrigada.” 6. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO486
AMBIENTAL VINCULADA A LICENCIAMENTO AMBIENTAL: ACESSO487
À INFORMAÇÃO. Presidente Kamila Borges Alves: “Então a gente passa,488



150ª URC Triangulo Mineiro - 14/05/2021
GS/SEMAD

12

Conselheiros, para o próximo item, que é o item 6, que é a autorização489
para intervenção ambiental vinculada a licenciamento ambiental: acesso à490
informação. Apresentação: SURAM/SEMAD. Você de novo, Luana.” Luana491
de Oliveira Barros Cruz, SEMAD: “Deixa eu abrir de novo aqui. Nós temos492
vigente no estado a lei 15.971 de 2006, que trata do acesso à informação493
básica sobre o meio ambiente, de acordo com o previsto na Constituição494
do estado. Essa norma, ela assegura a todos os cidadãos o acesso às495
informações relativas às autorizações para supressão de vegetação, que496
devem ser publicadas no órgão oficial de imprensa do estado, e também497
devem ficar disponíveis nos órgãos do SISEMA em local de fácil acesso ao498
público. Então, por conta dessa previsão, o IEF desenvolveu sistemas de499
decisões dos processos de intervenção ambiental. Esse sistema já estava500
em uso pelo IEF, no endereço eletrônico previsto nessa apresentação, e a501
partir de 1º de janeiro desse ano, todos os dados referentes às502
autorizações para intervenções ambientais, também requeridas no âmbito503
da SEMAD, ou seja, nos processos de licenciamento ambiental504
concomitante ou trifásico, devem ser lançadas também nesse sistema de505
decisões, de forma a disponibilizar a informação ao público em local de506
fácil acesso. Então, a partir desse ano já é possível verificar essas507
autorizações que forem emitidas pela SEMAD no âmbito dos processos de508
sua competência, que estão disponíveis para acesso a qualquer cidadão509
no endereço eletrônico abaixo. Obrigada. Estou à disposição para retirar510
qualquer dúvida.” Presidente Kamila Borges Alves: “Obrigada, Luana.” 9.511
ENCERRAMENTO. Presidente Kamila Borges Alves: “Senhores512
Conselheiros, então a gente já está indo para o encerramento da nossa513
reunião, só vou fazer um comentário que, Michel, você colocou aqui no514
chat o pedido para encaminhamento dos processos para a inspetoria do515
CREA, dizer para você que quando a gente fez a convocação de todos os516
Conselheiros, nós encaminhamos um link contendo todos os, toda a517
íntegra dos processos de autos de infração. Nós só excluímos os518
documentos pessoais e endereço. Então, Michel, você vai ver lá que você519
vai conseguir acesso. Se houver alguma necessidade, alguma520
complementação, você passa um e-mail para a gente e a gente te auxilia,521
tá bom? O William colocou aqui... Pois não, Michel.” Conselheiro Michel522
Sinclair Rodrigues: “Desculpa, desculpa, eu levantei a mão e foi... Eu tive523
acesso a todos os processos aqui, fiz a análise e eu vi mesmo que a524
maioria foi por operar sem a AAF, é, em tempo, haja vista que a legislação525
tinha mudado. E um dos requisitos da AAF é RT em tempo aí, se não tem526
RT...” Presidente Kamila Borges Alves: “Tá. Mas aí, Michel, a ART... É527
porque, de fato, ele colocou por falta de Autorização Ambiental de528
Funcionamento” Conselheiro Michel Sinclair Rodrigues: “(Áudio ruim)529
dentro da legalidade, o que estou pedindo está regulamentado por lei, e o530
Ministério Público está aqui pode até sancionar isso para nós. A visão do531
CREA é defender a sociedade. Só isso.” Presidente Kamila Borges Alves:532
“Tá. Mas aí, Michel, aí é uma questão que inclusive por isso eu retirei os533
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processos do julgamento, porque havendo o entendimento do que a Maria534
Eduarda expôs, que seriam três autuações por falta de AAF, ou seja, é535
como se a gente exigisse para esse empreendimento três AAFs, e isso a536
gente não pode exigir, porque a gente quer o licenciamento como um todo.537
Então talvez aí a autuação seria operar por falta de licença, então aí não538
necessitaria de ART. Daí, Michel, então eu acho que para você fazer essa539
sua averiguação, talvez seja então importante, primeiro, ter as decisões540
definitivas desses autos. Então para a próxima reunião a gente já tenha541
subsídio para você, tá certo? Você entendeu?” Conselheiro Michel Sinclair542
Rodrigues: “Oh Kamila, eu entendi, eu só queria que constasse aí para a543
gente dar encaminhamento.” Presidente Kamila Borges Alves: “Combinado,544
então tá. Luana, o William pediu que fosse enviada a apresentação para545
ele.” Luana, SEMAD: “Eu vou encaminhar para a equipe organizadora da546
URC para disponibilizar aos senhores Conselheiros.” Presidente Kamila547
Borges Alves: “Tá bom, Luana. Obrigada. Algum Conselheiro, a gente foi548
bem rápido nessa reunião, então, algum Conselheiro quer fazer algum549
comunicado? Nós não tivemos inscritos também que quisessem550
manifestar. Se algum Conselheiro quiser fazer uso da palavra, fiquem à551
vontade. Não havendo...” Conselheiro José Roberto da Silva: “Kamila.”552
Presidente Kamila Borges Alves: “Pois não, José Roberto.” Conselheiro553
José Roberto da Silva: “Eu coloquei a mãozinha, mas você não viu.”554
Presidente Kamila Borges Alves: “Não vi, desculpa.” Conselheiro José555
Roberto da Silva: “Tudo bem. A respeito do meu e-mail, desde 2019 eu556
tenho feito ponderações a respeito, que o e-mail está errado no grupo de557
e-mail dos Conselheiros. E uma Presidente, eu não me lembro o nome,558
falou: ‘Não, nós vamos providenciar, está anotado aqui.’ Mas não559
providenciaram, continuou da mesma maneira. E isso tem dificultado,560
porque às vezes o titular, como eu não sou o titular, ele na véspera,561
dependendo da agenda, ‘Ah, eu não posso, você vai lá me substituir’, não562
dá nem tempo de eu ler o material. E já conversei com alguns funcionários,563
‘Ah, nós vamos arrumar’, e não arrumam. Me falaram ontem que iria564
arrumar, mas eu acho que deve eliminar o outro, porque não eliminaram, o565
que está errado, e isso, não é só aí não, dá problema em vários lugares,566
porque existe esse e-mail, esse que está aí, de um colega na mesma567
empresa, é a questão de um ponto. O meu não tem ponto, e o que está aí568
é j.roberto, e o meu é sem ponto. Era só isso. Então está caindo para o569
outro lá, ele também não me avisa que caiu para ele, porque já muito570
tempo vem acontecendo isso. Então eu queria só que você providenciasse571
essa alteração aí, por gentileza.” Presidente Kamila Borges Alves: “Certo,572
José Roberto. Realmente isso pode dificultar, atrapalha sobremaneira a573
sua atuação aqui. A Ilma já me disse que essa correção foi feita, o que eu574
vou fazer é entrar em contato pessoalmente com o senhor, ou hoje no final575
do dia ou na segunda-feira, a gente vai fazer um encaminhamento de um576
e-mail teste para que o senhor nos responda se está tudo ‘ok’. Então eu577
pessoalmente vou te encaminhar um whatsapp para a gente conversar, tá578
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bom? Conselheiro José Roberto da Silva: “Tá bom. Eu até agradeço e579
parabenizo a Luana pela apresentação, e eu estou preocupado porque eu580
não iria receber, que vocês vão mandar por e-mail e a apresentação foi581
muito boa e vai nos servir para orientar outros colegas sob a minha582
coordenação. Então eu agradeço a sua atenção também, Kamila.”583
Presidente Kamila Borges Alves: “Pode deixar que a gente vai encaminhar,584
eu vou olhar pessoalmente isso, Senhor José Roberto. Obrigada. Bom,585
Conselheiros, então às 10h17mim, eu declaro encerrada a nossa reunião.586
Eu espero que na próxima reunião todos nós estejamos bem de saúde,587
aqui participando da 151ª reunião. Uma boa tarde para vocês.”588


