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Em 24 de agosto de 2020, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Atividades 1 

Industriais (CID) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), por meio 2 

de videoconferência realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 3 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Participaram os seguintes conselheiros 4 

titulares e suplentes: o presidente suplente Anderson Silva de Aguilar, 5 

representante da SEMAD. Representantes do poder público: Verônica Ildefonso 6 

Cunha Coutinho, da Secretaria de Estado de Governo (Segov); Caroline Almeida 7 

Nobre, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede); Andréa 8 

Greiner da Cunha Salles, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 9 

(Seinfra); Nilson Moreira, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF); Paulo 10 

Eugênio de Oliveira, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 11 

Gerais (Codemig); Davina Márcia de Souza Braga, do Conselho Regional de 12 

Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea-MG). Representantes 13 

da sociedade civil: Henrique Damásio Soares, da Federação das Indústrias do 14 

Estado de Minas (Fiemg); Jadir Silva Oliveira, da Associação das Indústrias 15 

Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig); Marcos Souza Guimarães, do 16 

Movimento Verde de Paracatu (Mover); Maria Teresa de Freitas Corujo, da 17 

Associação Pró Pouso Alegre (Appa); Fernanda Dutra Cardoso, da Ordem dos 18 

Advogados do Brasil (OAB-MG); Fernanda Raggi Grossi Silva, do Centro 19 

Universitário Una. Assuntos em pauta. 1) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 20 

BRASILEIRO. Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) ABERTURA. O 21 

presidente suplente Anderson Silva de Aguilar declarou aberta a 43ª reunião da 22 

Câmara de Atividades Industriais. Em seguida, fez leitura do memorando por meio 23 

do qual foi designado para presidir esta sessão. 3) COMUNICADOS DOS 24 

CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. Não houve manifestações. 4) EXAME 25 

DA ATA DA 42ª REUNIÃO. Aprovada por unanimidade a ata da 42ª reunião da 26 

Câmara de Atividades Industriais, realizada em 27 de julho de 2020. Votos 27 

favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, Mover, 28 

Appa, OAB e Una. 5) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE 29 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 5.1) Siderúrgica Alterosa S/A. 30 

Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, 31 

inclusive ferro-gusa. Pará de Minas/MG. PA 10145/2006/008/2014. Classe 5. 32 

Apresentação: Supram Jequitinhonha. Retorno de vista: OAB e Fiemg. 33 

Renovação de licença indeferida por unanimidade nos termos do Parecer Único. 34 

Votos favoráveis ao indeferimento: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, 35 

Siamig, Mover, OAB e Una. Abstenções: Fiemg e Appa. Justificativas de 36 

abstenções de voto. Conselheiro Henrique Damásio Soares: “Abstenção em 37 
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virtude até mesmo do pedido de vista, como justificativa. Em virtude de algumas 38 

questões que para mim ainda não ficaram claras, em virtude dessa paralisação 39 

ou da indústria.” Conselheira Maria Teresa Viana de Freitas Corujo: “Abstenção. 40 

Justificativa, a mesma anterior. É uma época em que ainda não está tudo 41 

normalizado. A quantidade de licenciamentos em pauta e a dificuldade de se 42 

entrar em contato com os territórios para poderem participar desse processo, isso 43 

impede de tomar decisões a respeito.” 6) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA 44 

EXAME DE ALTERAÇÃO DE CONDICIONANTE DE RENOVAÇÃO DE 45 

LICENÇA DE OPERAÇÃO. 6.1) Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Base de 46 

armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos 47 

derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis 48 

automotivos e terminal de produtos químicos e petroquímicos. Montes 49 

Claros/MG. PA 00071/2002/008/2016. Condicionante nº 1. Classe 5. 50 

Apresentação: Supram Norte de Minas. Retorno de vista: OAB e Fiemg. 51 

Alteração de condicionante indeferida por unanimidade nos termos do Parecer 52 

Único. Votos favoráveis ao indeferimento: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, 53 

Crea, Siamig, Mover, OAB e Una. Abstenções: Fiemg e Appa. Justificativas de 54 

abstenções de voto. Conselheiro Henrique Damásio Soares: “Abstenção em 55 

virtude de que ainda não ficou clara a questão do lançamento, nesse ponto, de 56 

efluente no curso d’água.” A conselheira Maria Teresa Viana de Freitas Corujo 57 

registrou no chat a justificativa de abstenção de voto nos mesmos termos do item 58 

anterior. 7) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE LICENÇA 59 

PRÉVIA CONCOMITANTE COM LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 60 

OPERAÇÃO / AMPLIAÇÃO. 7.1) Bioenergética Aroeira S/A. Fabricação de 61 

açúcar e/ou destilação de álcool. Tupaciguara/MG. PA 11341/2007/015/2020. 62 

Classe 5. Apresentação: Supram Triângulo Mineiro. Licença concedida por 63 

unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos favoráveis: Segov, Sede, 64 

Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, Mover, OAB e Una. Ausência: Appa. 65 

8) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE LICENÇA DE 66 

OPERAÇÃO CORRETIVA. 8.1) Ciafal - Comércio e Indústria de Artefatos de 67 

Ferro e Aço S/A. Produção de tubos de ferro e aço e/ou de laminados e 68 

trefilados de qualquer tipo de aço, sem tratamento químico superficial. 69 

Divinópolis/MG. PA 23948/2005/011/2018. Classe 4 (conforme Lei nº 70 

21.972/2016, artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Sul de 71 

Minas. Licença concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos 72 

favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, Mover, 73 

OAB e Una. Ausência: Appa. 8.2) Aroeira Comércio e Tratamento de Madeiras 74 

Ltda. – ME. Tratamento químico para preservação de madeira. São Sebastião 75 

do Paraíso/MG. PA/SLA 2503/2020. Classe 5. Apresentação: Supram Sul de 76 

Minas. Licença concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos 77 

favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, Mover, 78 

OAB e Una. Ausência: Appa. 9) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA 79 

EXAME DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 9.1) New Serigrafia 80 
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e Moda Eireli. Serigrafia. Divinópolis/MG. PA 05653/2009/002/2014. Classe 4 81 

(conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: 82 

Supram Alto São Francisco. Licença renovada por unanimidade nos termos do 83 

Parecer Único. Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, 84 

Fiemg, Siamig, Mover, OAB e Una. Ausência: Appa. 9.2) Siderúrgica Fênix Ltda. 85 

Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, 86 

inclusive ferro-gusa e reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 87 

2 (não perigosos) não especificados. São Gonçalo do Pará/MG. PA 88 

01805/2003/005/2013. Classe 5. Apresentação: Supram Alto São Francisco. 89 

Processo retirado de pauta com pedido de vista da Fiemg. 9.3) Distribuidora de 90 

Carnes Bom Boi Ltda. Abate de animais de médio porte. Pará de Minas/MG. 91 

PA 02371/2002/004/2014. Classe 5. Apresentação: Supram Alto São 92 

Francisco. Licença renovada por unanimidade nos termos do Parecer Único. 93 

Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, 94 

Mover, OAB e Una. Ausência: Appa. 9.4) Frigorífico Vale da Conquista Ltda. 95 

Abate de animais de grande porte (bovinos, equinos, bubalinos, muares 96 

etc.). Abate de animais de médio porte (suínos, ovinos, caprinos etc.). 97 

Itaguara/MG. PA 00011/2004/006/2019. Classe 5. Apresentação: Supram Sul 98 

de Minas. Licença renovada por unanimidade nos termos do Parecer Único.  99 

Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, 100 

Mover, OAB e Una. Ausência: Appa. Hidelbrando Canabrava Rodrigues 101 

Neto/SEMAD: “Eu estou vendo aqui a justificativa da conselheira Maria Teresa 102 

para ter se ausentado da reunião. É lógico que respeitamos todas as opiniões, 103 

mas é importante até falar disso durante uma reunião, que os próprios 104 

conselheiros estão aqui. E o ponto de vista que nós da secretaria executiva temos 105 

é totalmente diferente do que foi colocado ali na mensagem. Nós estamos vendo 106 

aqui com números – e números não mentem – que as reuniões virtuais estão 107 

alcançando uma quantidade de pessoas muito superior às reuniões presenciais e 108 

o que estamos vendo também é uma facilidade por parte tanto do empreendedor 109 

quanto da população para poder participar dessa reunião. Nós já tivemos pessoas 110 

assistindo, participando, do Japão, do Chile. Se essa pessoa que acompanhou do 111 

Japão quisesse participar da reunião presencial, teria que pegar um avião e ir para 112 

Belo Horizonte. Então é só para falar que o nosso posicionamento aqui da 113 

secretaria executiva é de que as reuniões via tecnologia remota estão 114 

funcionando muito bem. Inclusive, por causa da dedicação dos próprios 115 

conselheiros também. Eu aproveito para agradecer. Só fazer essa colocação, 116 

porque ela pediu para registrar, e eu quero registrar aqui o posicionamento da 117 

secretaria executiva também.” Conselheira Verônica Ildefonso Cunha Coutinho: 118 

“Eu gostaria de fazer um adendo a essa fala do Hidelbrando. Eu acho que nós 119 

temos que ter um certo comprometimento para fazer uma preparação, testar o 120 

sinal antes, às vezes nos deslocar. Porque sinal de internet realmente é 121 

complicado. Aqui na minha casa mesmo, dependendo do cômodo em que estou, 122 

é superfraco, e sempre vou para onde eu sei que é forte. Sem contar também que 123 
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tem muito local público com internet gratuita. Não sei em qual cidade ela se 124 

encontra, mas tem internet gratuita em vários locais. Então eu acho que vale a 125 

pena um pouquinho mais de comprometimento e preparação.” Presidente 126 

Anderson Silva de Aguilar: “Eu vou até aproveitar e fazer um pequeno adendo de 127 

que a secretaria executiva está sempre à disposição para providenciar pontos 128 

para que o conselheiro possa ter acesso a equipamento, a internet e condição de 129 

participar plenamente da reunião. De forma nenhuma, essa reunião ou todas as 130 

outras do COPAM em formato virtual, remoto, é empecilho para a participação. A 131 

pessoa pode se deslocar. Fazendo um contato prévio com a secretaria executiva, 132 

nós disponibilizamos equipamento e toda a forma de acesso para qualquer um 133 

participar. E não somente para conselheiro. Se tiver algum interessado que deseje 134 

participar, mas não tem condição de acesso aos meios de comunicação via 135 

internet, a secretária executiva se organiza para isso.” 10) PROCESSOS 136 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE 137 

CONDICIONANTES DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 10.1) 138 

Indústria e Comércio de Alimentos Supremo Ltda. (ex-SP Indústria e 139 

Comércio de Alimentos Ltda.). Abate de animais de grande porte (bovinos, 140 

equinos, bubalinos, muares etc.). Campo Belo/MG. PA 00073/2003/004/2014. 141 

Condicionante nº 1. Classe 5. Apresentação: Supram Sul de Minas. 142 

Alteração/exclusão de condicionantes aprovada por unanimidade nos termos do 143 

Parecer Único. Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, 144 

Fiemg, Siamig, Mover, OAB e Una. Ausência: Appa. 10.2) Melhoramentos 145 

Florestal Ltda. Fabricação de celulose e/ou pasta mecânica; culturas anuais, 146 

semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 147 

horticultura; postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 148 

instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 149 

postos revendedores de combustíveis de aviação. Camanducaia/MG. PA 150 

05906/2007/008/2018. Condicionante nº 1 e Condicionante nº 7. Classe 5. 151 

Apresentação: Supram Sul de Minas. Alteração/exclusão de condicionantes 152 

aprovada por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos favoráveis: 153 

Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, Crea, Fiemg, Siamig, Mover, OAB e Una. 154 

Ausência: Appa. 11) ENCERRAMENTO. Yuri Rafael de Oliveira Trovão/SEMAD: 155 

“Presidente, complementando também a fala do senhor e a do Hidelbrando em 156 

relação aos nossos processos de licenciamento, em relação às pautas, eu acho 157 

que é com grande satisfação que temos pauta grande. Nós estamos em um 158 

momento de crise, de pandemia, o processo de regularização não quer dizer que 159 

é só para o deferimento, nós temos processos para indeferimento. Os senhores 160 

viram aqui. É o momento de se estar regularizando. Porque às vezes se pega um 161 

empreendimento que é licenciamento de operação corretiva que está funcionando 162 

de forma irregular. A partir do momento em que vem para julgamento ele passa a 163 

ter a sua regularização, passa a trabalhar, a operar dentro das normas, dentro 164 

dos parâmetros. Então é uma forma de estar regularizando, dando emprego para 165 

a população e um ganho também ambiental. Então ter esse argumento de que 166 
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nós temos uma pauta extensa ou argumento de que estamos tendo pauta durante 167 

o momento de pandemia, na realidade, não é conveniente, é uma fala, na minha 168 

opinião, errada, equivocada. Eu acho que a nossa Secretaria está de parabéns 169 

por termos uma pauta extensa mesmo. Nós temos que ter pautas extensas, seja 170 

para indeferimento ou para deferimento dos processos, para estarmos 171 

regularizando em prol do meio ambiente e da nossa sociedade.” Conselheiro 172 

Marcos Souza Guimarães: “Eu queria só fazer uma fala sobre a questão das 173 

reuniões virtuais, que nós temos um entendimento de que trouxeram maior 174 

praticidade para os conselheiros e para as pessoas participarem, para quem 175 

realmente tem interesse de participar das reuniões de forma virtual, como estão 176 

sendo feitas. Nós entendemos também que há maior participação tanto da própria 177 

comunidade em si que deseja participar quanto dos conselheiros. No meu caso, 178 

eu teria que deslocar 530 km para participar desta reunião. Com a reunião remota, 179 

eu fico na minha casa e participo da reunião perfeitamente. Então eu entendo que 180 

é uma nova forma que está surgindo e que até mesmo após a pandemia poderá 181 

continuar a ser utilizada. A participação das pessoas ficou mais fácil nesse modelo 182 

em que estamos agora.” Conselheira Fernanda Dutra Cardoso: “Já que tivemos 183 

várias manifestações, a OAB gostaria apenas de dizer o seguinte. Não olvidando 184 

do avanço tecnológico, da maior possibilidade de acesso, tanto dos conselheiros 185 

quanto da sociedade, eu gostaria só de dizer o seguinte. Que também não 186 

podemos transferir à parte o ônus por imprevisto. Não tem como sabermos se a 187 

ilustre conselheira que teve essa dificuldade não fez os testes antes, se foi algum 188 

imprevisto. Até parabenizando os canais de apoio, que eu já utilizei também, eu 189 

queria só dizer que imprevistos acontecem. E isso já é até um posicionamento do 190 

nosso Judiciário de que, até pela realidade do nosso país, embora salvo melhor 191 

juízo não seja a realidade dos conselheiros daqui, tem muitas pessoas que têm 192 

essa dificuldade de acesso a internet, a recursos tecnológicos. Então nós temos 193 

que ter um pouco de compreensão também nesse sentido.” Presidente Anderson 194 

Silva de Aguilar: “Com certeza. Todas as possibilidades são avaliadas. O que eu 195 

falei aqui pela minha parte é que nós tentamos criar as melhores e as máximas 196 

condições possíveis para participação de todos. As reuniões presenciais são 197 

feitas aqui na sede do COPAM, onde eu me encontro agora junto com os colegas 198 

da secretaria executiva, com o devido distanciamento e as regras de segurança 199 

estabelecidas pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do governo de Minas Gerais. 200 

Sabemos, obviamente, que imprevistos acontecem, e não precisa ser virtual. Nós 201 

já temos casos em que um conselheiro pegou um ônibus para se deslocar para a 202 

reunião, e o ônibus estragou. O conselheiro não conseguiu chegar à reunião. 203 

Então imprevistos podem acontecer, independentemente do modo como está 204 

sendo realizada a reunião. Só reforçando a manifestação que o Dr. Yuri fez e que 205 

a Dra. Verônica também fez e que o Hidelbrando Neto, o secretário executivo, 206 

colocou aqui, é que nós temos um registro de participação hoje virtual muito maior 207 

do que o registro presencial. E da forma presencial nós temos uma limitação de 208 

espaço, pelas regras de segurança colocadas pelo Corpo de Bombeiro ou pelas 209 
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instituições que tratam sobre o acúmulo de pessoas, combate a incêndio, dentre 210 

outros, relacionado a isso. Então nós vemos que a reunião virtual, pelos números, 211 

traz um acesso muito maior para as pessoas participarem. Tem uma pessoa que 212 

participou do Japão, que certamente seria inviável participar de uma reunião 213 

presencialmente. Então nós temos aqui uma nova metodologia de trabalho, que 214 

está sendo experimentada em virtude da pandemia, em virtude dessa crise 215 

brasileira que todos estão passando. E foi colocado aqui, salvo engano pelo 216 

Paulo, que nós devemos pensar em adotar isso como forma suplementar nas 217 

reuniões, quando voltarem os trabalhos presenciais.” Yuri Rafael de Oliveira 218 

Trovão/SEMAD: “Em relação à presença, não há prejuízo de o conselheiro sair 219 

após o início da reunião, a presença é computada no momento em que inicia a 220 

reunião, no quórum de instalação. Após isso, não leva falta. E sempre solicitamos 221 

para aquele conselheiro que tiver algum problema em relação a acionar o sistema, 222 

a internet, que é para isso que existem também os suplentes. Então que converse 223 

com o suplente, deixe o suplente de sobreaviso. No caso, se tem interesse de 224 

continuar na reunião, que aquele organismo se manifeste durante os processos. 225 

Tendo problema em relação ao titular, que o suplente solicite a entrada na sala – 226 

vai ser franqueada a entrada – e permaneça na reunião, no lugar do titular.” Em 227 

seguida, não havendo outros assuntos a serem tratados, o presidente Anderson 228 

Silva de Aguilar agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, 229 

da qual foi lavrada esta ata. 230 

__________________________________________________________________ 231 

APROVAÇÃO DA ATA 232 

 233 

__________________________________________________________________ 234 

Anderson Silva de Aguilar 235 

Presidente suplente da Câmara de Atividades Industriais 236 


