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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

 
 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – Ata da 58ª (quinquagésima oitava) 

Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho Estadual de 

Política Ambiental – COPAM. Realizada em 22/02/2010 (vinte e dois de fevereiro de dois mil e 

dez), às quatorze horas, no Auditório do IEF, Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, 

Ubá – Minas Gerais. Presidente: Vice-Diretor Geral do IEF, Dr. Geraldo Fausto da Silva. 

Assessor Jurídico: Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter. Conselheiros presentes: Cláudio 

Pacheco Pereira; Edson Teixeira Filho; Igor Messias da Silva; Jorge Abdala Dergam dos 

Santos; José Gomes Lanes; Leandro Causin Alves; Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Major 

PM Luiz André Braida Ribeiro; Marina Rufino de Souza Barbosa; Maurício Novaes Souza; 

Michel Henrique Pires; Moisés Moura Brito Júnior; Rui Gonçalves Leite; Thaís Lamim 

Leal Thomaz; Vanderley Antônio Chilese. 

 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Boa tarde senhoras e senhores, senhores 1 

conselheiros, conselheiras, com prazer, nós vamos iniciar nossa 58ª reunião ordinária da unidade 2 

regional colegiada da Zona da Mata do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM. Já 3 

fizemos conferência de quorum, há quorum suficiente para que nós possamos iniciar a reunião e 4 

eu convido, então, a todos os senhores e senhoras para que a gente possa, de pé, ouvirmos o Hino 5 

Nacional Brasileiro. (Execução do Hino Nacional Brasileiro). É com prazer que nós estamos 6 

iniciando as nossas reuniões do ano de 2010, contando já com a presença maciça dos nossos 7 

conselheiros, sinal que nós estamos começando o ano com o pé direito. Tivemos o ano de 2009 8 

bastante produtivo e a última reunião que pude presidir, já nas vésperas do natal, e que tive 9 

oportunidade inclusive de fazer uma avaliação dos resultados que nós pudemos alcançar no ano 10 

de 2009 e pela presença, pela atuação do grupo maior aqui também no nosso auditório, tanto de 11 

empresários, como de ambientalistas, como de pessoas das comunidades interessadas na questão 12 

ambiental, nós já estamos prevendo um ano bastante frutífero também para 2010. Esperamos que 13 

a gente possa ter reuniões cada vez mais produtivas, mais bem avaliadas, mais bem estudadas 14 

com mais participação, principalmente dos conselheiros, que a gente possa estar sempre aqui, 15 

buscando a convergência do que possa ser melhor para o nosso Estado e para o nosso país com 16 

relação à questão ambiental, mas também em relação ao nosso uso sustentável dos nossos 17 

recursos naturais. É sempre bom estar lembrando aos nossos conselheiros, principalmente, mas 18 

também para a platéia, senhores empresários, senhores ambientalistas, senhores interessados nas 19 

comunidades, de que aqui a gente busca fazer o melhor em termos de uso racional e uso 20 

sustentável dos recursos. Meio Ambiente, ele tem uma faceta muito interessante, ele tem uma 21 

interface com vários interesses da sociedade ou com todos os interesses da sociedade, para 22 

melhor dizer, e é natural que haja posições antagônicas, posições que não são muito 23 

convergentes. É até bom também que isso aconteça, porque não é possível que numa sociedade 24 

pluralista como a nossa e democrática, que tudo corra sempre da maneira de um pensamento 25 

único, não é? Mas eu sempre busco alertar e lembrar que nunca é tarde para a gente estar 26 

lembrando de que a gente tem uma série de direitos e tem uma série de deveres. Então, é preciso 27 

que se cumpra, a gente busca cumprir os nossos deveres para que a gente possa exigir os dos 28 

outros. A gente não pode só estar achando que a gente tem direito e o outro em segundo plano. 29 
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Então, têm direitos e deveres que devem ser obedecidos e respeitados e é por isso mesmo que 30 

nós estamos diante de uma reunião bastante concorrida, onde acredito que há muitos interesses a 31 

serem aqui avaliados e nós confiamos na consciência e no posicionamento correto de cada um de 32 

nossos conselheiros, que são os principais atores desse encontro aqui. É a voz dos senhores 33 

conselheiros que decide. E também confiamos na platéia, tanto nos senhores empresários como 34 

nos interessados na questão, nas defesas aqui de interesses que possam estar sendo contrariados, 35 

que usem dessa democracia que nós estamos oferecendo, que o estado de Minas ofereceu já 36 

desde 2003, de descentralizar as reuniões do COPAM para o interior do estado, justamente para 37 

levar às comunidades conhecimento, as informações do que está ocorrendo a nível de uso e 38 

controle da questão ambiental no Estado, mas usem de maneira correta, positiva, sem atropelos, 39 

para que a gente possa ter ganhos ao final da reunião, porque, inclusive, eu quero até pedir 40 

desculpas, porque nós não esperávamos um grupo tão grande, então, o nosso auditório não está 41 

comportando. Eu peço desculpas pelo desconforto, nós temos um ar condicionado que também 42 

não está muito funcionando, mas nós temos que levar a reunião a bom termo. Então, eu espero 43 

que cada um se acomode da melhor maneira que for possível, nós nos dispomos, se for o caso, 44 

posso pedir ao nosso regional para colocar algumas cadeiras aí fora para que as pessoas se sintam 45 

mais confortáveis, mas infelizmente não contávamos com um número tão grande de pessoas 46 

nessa reunião. Nas próximas nós vamos buscar melhorar os nossos espaços. Então, com essas 47 

primeiras palavras, eu gostaria também de trazer, mais uma vez, as desculpas do nosso Secretário 48 

Adjunto, Dr. Shelley Carneiro, que dessa vez até não é tanto por problema de agenda, mas ele 49 

também está tirando umas merecidas férias e só deve retornar no dia primeiro de março às suas 50 

atividades, na próxima segunda-feira. Então, me pediu que aqui estivesse e trouxesse o abraço 51 

dele a todos os senhores e senhoras. Queria também, gostaria também de passar, apresentar para 52 

os senhores conselheiros dois novos colegas nossos que estão aqui, a partir de agora, fazendo 53 

parte do grupo de conselheiros, que é o colega Leandro, que representa a OAB. Ele está 54 

substituindo, nesta oportunidade, ao nosso conselheiro, sempre presente e sempre atuante, 55 

conselheiro Galba, a quem nós inclusive agradecemos por essa sua presença, não faltar em 56 

nenhuma reunião, estar sempre atuando, mas o Leandro trouxe aqui do Dr. Galba uma 57 

correspondência nossa, que a OAB está nomeando-o como titular da classe dele como 58 

conselheiro da OAB. Mas o senhor pode permanecer sem nenhum problema, para nós é um 59 

prazer o Senhor estar conosco aqui, entendeu? Só que nós, na contagem de voto, o seu voto não 60 

vai poder ser contado, nós teríamos de contar o voto do Leandro, que é o novo conselheiro, não é 61 

isso? Mas a sua presença é muito bem vinda e esteja sempre conosco em todas as reuniões. Eu 62 

acho que todos os conselheiros têm essa mesma opinião minha. É sempre bem-vinda sua 63 

presença aqui, dá sempre um prazer ter o senhor conosco. Foi muito atuante, não faltou em 64 

nenhuma das reuniões, mas hoje está o Leandro substituindo, eu espero que ele também possa 65 

corresponder a essa mesma expectativa, não é isso? Também a conselheira Marina, que 66 

representa Comitê de Bacias, está assumindo nessa reunião e eu espero também contar com sua 67 

colaboração, o seu trabalho aí efetivo. Então, eu então agradeço mais uma vez a presença de 68 

todos também, certo, como falei, de que nós vamos ter um ano de 2010 bastante produtivo, a 69 

começar pela amostra de hoje. Então, para dar início, na realidade, à reunião, eu passo para o 70 

item três de nossa pauta, Comunicado dos Conselheiros. Pergunto se algum conselheiro tem 71 

algum posicionamento, algum comunicado a fazer. Conselheiro Jorge Dergan, da UFV. 72 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Eu tenho dois, três requerimentos para fazer. Passo-73 

lhes agora ou na hora de discutir?  74 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O que foi? 75 
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Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Três requerimentos para fazer com relação à 76 

Brecha. 77 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, esse depois. Você vai nesse 78 

momento fazer só algum comunicado que você tenha interesse de alguma informação que você 79 

quer passar para os conselheiros ou para o grupo de participantes ou para a própria mesa, mas é 80 

só comunicado, está ok? 81 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Ah sim, então só depois. Obrigado. 82 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, conselheiro Novaes, por 83 

favor. 84 

Maurício Novaes Souza – IFET – Boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde à mesa. Só um 85 

comunicado rápido. Eu sou representante do Instituto Federal do Sudeste de Minas e já tenho 86 

avisado aqui e a nossa reitoria já está funcionando em Juiz de Fora e nós estamos com dois 87 

campus novos em funcionamento, Campos de São João Del Rei e o Campus de Santos Dumont, 88 

que também começa a funcionar agora, já vai ter vestibular. Então, é um prazer poder recebê-los. 89 

Quem quiser conhecer nossos campus, será um prazer recebê-los. 90 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, conselheiro Michel. 91 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Eu queria oferecer aqui ao IEF para a gente trocar essas 92 

lâmpadas. O INTERSIND está oferecendo umas lâmpadas frias, econômicas e que não vão 93 

esquentar. Porque aqui tem esse local em cima de mim aqui, quase sempre está sem lâmpada e 94 

fica escuro e também estão aquecendo o local aqui. Então, nós vamos oferecer, o INTERSIND, 95 

se o IEF autorizar a troca de lâmpadas aqui para o nosso salão, mais econômicas e preservando o 96 

meio ambiente. 97 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Muito obrigado. Parabéns pelo 98 

INTERSIND. O meio ambiente agradece e o presidente dessa sessão também. Agradecemos, 99 

Michel, a sua contribuição. Achamos que realmente é mais próprio para esse ambiente a lâmpada 100 

fria e sendo doada, muito melhor ainda. Muito grato, o Meio Ambiente lhe agradece, falou? Mais 101 

algum conselheiro? Então, eu tenho só também um pedido a fazer aos senhores conselheiros e à 102 

platéia, que me dêem licença para tirar esse paletó também, porque está meio quente. Se não tem 103 

mais algum conselheiro que queira fazer algum comunicado, eu passo então para o quarto item 104 

da pauta, Exame da Ata da 57ª Reunião ordinária, realizada na data de 21/12/2009. Em 105 

discussão. Pergunto aos conselheiros se têm alguma dúvida com a ata, se precisa de alguma 106 

correção. Não havendo, eu vou colocar em votação. Os conselheiros que são pela aprovação da 107 

ata da 57ª Reunião ordinária, do dia 21/12/2009, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. 108 

Item cinco, Processo Administrativo para Exame de Licença Prévia concomitante com a Licença 109 

de Instalação – “A Referendar”. 5.1,  Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 110 

Gerais – DER/MG – Pavimentação e/ou melhoramentos e Implantação de rodovias – Coronel 111 

Pacheco e Juiz de Fora/MG – PA Nº 15908/2007/001/2008 – Convocado ao Licenciamento – 112 

Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Por favor, conselheiro Novaes. 113 

Maurício Novaes Souza – IFET – Com relação a esse parecer, eu recebi alguns comunicados 114 

sobre a localização dessa rodovia, eu não tive muito tempo para ler o processo com detalhe. 115 

Agora, eu gostaria, eu sei que ela fica localizada, ela estava localizada muito perto da cabeceira 116 

da João Penido, depois teve uma alteração da localização dela, mas, segundo informações que eu 117 

tive, ainda continua muito próxima e poderá causar bastante impacto ainda. Então, eu queria 118 

ouvir do técnico responsável que comentasse para mim, assim, sobre a distância. 119 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Técnico responsável pelo processo, por 120 

favor. Por favor, se apresente e passe a informação necessária. 121 
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Antônio Márcio – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Realmente esse processo, 122 

ele teve da equipe da Zona da Mata um processo especial, porque nós fizemos três vistorias no 123 

local. Na primeira vistoria, esse processo tinha vinte e quatro quilômetros de extensão. Ele saia 124 

da BR 040 e ia até o aeroporto de Goianá. E, durante a vistoria, nós constatamos que esse 125 

percurso, esse trecho inicial, ele trazia um impacto muito grande à represa João Penido e 126 

verificamos também que o próprio DER tinha feito outro trecho, deixando só treze quilômetros. 127 

Então, o trecho que era de vinte e quatro quilômetros passou para quinze quilômetros. Então, já 128 

teve modificação e nesse trecho de quinze quilômetros ele não tinha mais necessidade de 129 

licenciamento ambiental, porque oito quilômetros, mais ou menos cinco quilômetros seria de 130 

pavimentação e nove quilômetros de melhoria. Então, nós convocamos novamente esse 131 

empreendedor, no caso o DER, para fazer o licenciamento ambiental. E em outra vistoria, nós 132 

constatamos que realmente ainda continuava próximo e tinha alguns impactos ambientais, a não 133 

ser à represa João Penido, seria um fragmento florestal também de um hectare. Durante essa 134 

vistoria, constatamos que seria uma supressão de uma vegetação de um hectare e fizemos uma 135 

nova variante e essa área de um hectare de floresta estacional semidecidual, ela foi eliminada. 136 

Então, a supressão florestal é praticamente inexistente nesse trecho. Então, realmente é um 137 

impacto significativo, é uma rodovia que vai passar próximo à represa João Penido, mas nós 138 

tentamos de todas as formas minimizar os impactos desse empreendimento. 139 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Tentou. Mas conseguiu? Quais foram as 140 

propostas? 141 

Maurício Novaes Souza – IFET – Pois é, só uma observação. Eu recebi, estive conversando 142 

esses dias com o Professor César, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele me passou uns 143 

mapas de localização mostrando quais seriam outras opções para passagem dessa estrada. 144 

Segundo informações dele e outras que eu tive, onde está ela vai continuar causando impacto. E 145 

o grande problema que tem é você ver a importância que tem dessa represa para o abastecimento 146 

de Juiz de Fora. É o principal manancial de abastecimento da cidade de Juiz de Fora. Quer dizer, 147 

você com essa rodovia para lá, você vai atrair movimento para o lugar. Especulação imobiliária, 148 

indiscutivelmente, sempre quando você faz alguma estrada desse tipo, você vai atrair algum tipo 149 

de movimento. Então, em sua opinião, o que você acha, por exemplo, que onde ela está 150 

localizada agora, nesse novo modelo, não corre esse risco de impacto ambiental? 151 

Antônio Márcio – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Não, o DER, foram feitos 152 

vários estudos de alternativa locacional, inclusive o DER apresentou para a gente umas cinco 153 

propostas e essa foi a mais adequada que nós encontramos. Eu acho que qualquer outra opção, 154 

ela vai cortar de todo jeito a sub-bacia da represa João Penido, não tem outro jeito. O trecho, ele 155 

vai cortar a represa. Agora, esse seria o trecho que nós achamos de menor impacto possível e 156 

foram feitos vários estudos pelo DER também. Tem um engenheiro do DER que está aqui 157 

também, ele pode dar alguns esclarecimentos sobre isso. Foi feito um estudo de engenharia pelo 158 

DER já há muitos anos atrás, então, nós já verificamos umas sete propostas mais ou menos desse 159 

trecho, sendo essa considerada a de menor impacto ambiental. Impacto ambiental vai ser 160 

causado, agora, nós tentamos minimizar ao máximo esses impactos. 161 

Maurício Novaes Souza – IFET – O engenheiro está aí? Ele poderia fazer algum comentário? 162 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Antônio Márcio, já 163 

terminou? Eu estou fazendo uma proposta, nós vamos ouvir o engenheiro do DER, mas o nosso 164 

Diretor Técnico, o Gláucio, vai fazer uma apresentação primeiro do projeto para que vocês 165 

possam avaliar melhor. Mas, enquanto isso, eu posso ouvir o engenheiro do DER. Ele está aqui? 166 

Está aí? Então, por favor, se apresente. 167 
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Douglas Albino Salgado – Engenheiro do DER – Participei do primeiro projeto, assim, 168 

superficialmente em 2000 e, quando tentamos fazer a liberação ambiental, nós fomos estudando 169 

as variantes dentro de sub-trechos que se adequassem melhor, para evitar o impacto ambiental. 170 

Então, evitamos a mata de um hectare como uma variante, saímos, de dois mil até agora houve 171 

uma ocupação com loteamento lá da Continente e também a mesma variante resolveu esse 172 

problema. Agora, o ponto que se passa bem próximo da represa, quero lembrar aos senhores, se 173 

tiveram aí um trabalho a ser apresentado, ele hoje é asfaltado, asfaltado pela Prefeitura Municipal 174 

de Juiz de Fora. O trecho é coincidente com estrada municipal de Juiz de Fora. Existem quantas 175 

famílias? Quantas famílias cadastradas? Em torno de cem famílias e elas estão cadastradas. 176 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Espera aí, Professor Novaes, por favor, 177 

tem que se manifestar no microfone. Por favor, senão você tumultua minha reunião. O 178 

engenheiro do DER está com a palavra. 179 

Douglas Albino Salgado – Engenheiro do DER – Então, esse sub-trecho, que é o mais próximo 180 

da represa, ele já é asfaltado pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e com um agravante 181 

maior, existem em torno de cem famílias que moram ribeirinhos a esse asfalto, com esgoto 182 

aberto ao ar livre atravessando para quem quiser ver lá. É só passar que se vê lá o esgoto, que 183 

está indo para a represa João Penido. E a proposta do DER é a desapropriação total dessas 184 

pessoas e encaminhar para outro local adequado. 185 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Vou passar a palavra aqui para o 186 

Danilo, nosso Superintendente. Primeiro, antes de você, a conselheira Thaís pediu, não é? 187 

Conselheira Thaís, por favor, primeiro. 188 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Eu gostaria, como o 189 

conselheiro mesmo mencionou, o Professor César, eu gostaria que ele, após essa exibição aí, 190 

pudesse apresentar, tal como o DER teve oportunidade, as questões técnicas levantadas, porque 191 

ele é professor da UFJF e, representando a Faculdade de Engenharia, veio trazer outras 192 

alternativas locacionais a essa estrada que poderiam, talvez, trazer impactos menores. E, após 193 

essa apresentação, eu gostaria de continuar aqui a minha explanação. 194 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Danilo. 195 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional de Meio Ambiente – Só corroborando aqui 196 

com o posicionamento do nosso técnico Antônio Márcio, esse empreendimento foi muito 197 

discutido, porque no começo entendemos que haveria um impacto muito significativo e no 198 

município de Juiz de Fora existia, naquela época, uma lei orgânica que proibia esse tipo de 199 

empreendimento às margens da represa João Penido, porque é um manancial que abastece Juiz 200 

de Fora. Então, começamos a discutir o projeto, apontamos pela inviabilidade do mesmo em 201 

virtude da legislação, por um problema legal. E, nesse meio tempo, essa legislação de Juiz de 202 

Fora foi alterada. Hoje é permitido sim a implantação desse empreendimento e opinamos lá por 203 

uma alteração do trajeto, porque o trajeto ia passar por cima da represa João Penido. Então, a 204 

idéia nossa era aproveitar uma estrada que já existe hoje lá, o risco hoje já existe, é um risco 205 

eminente, porque é uma rodovia, como já foi falado aqui pelo engenheiro do DER, já é uma 206 

rodovia asfaltada, tem um fluxo muito grande de carros e está à beirada da represa sem nenhum 207 

sistema de controle. A idéia nossa no licenciamento é melhoramento desse trecho, com obras 208 

visando a contenção de velocidade, visando a contenção de algum produto químico que 209 

porventura possa cair ali em virtude de algum acidente. Até o cercamento das laterais, para evitar 210 

que pessoas joguem lixo ou joguem qualquer coisa do carro e caia nesse manancial. Então, 211 

existem hoje medidas para mitigação desses impactos, para viabilizar a obra nesse local. E, em 212 

cima disso, nós vamos apresentar aqui, o Gláucio vai apresentar aqui o que ocorreu no início e o 213 
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que está ocorrendo agora, para viabilidade desse empreendimento. Eu vou passar a palavra para 214 

o Gláucio. 215 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Gláucio, por favor, se apresente. 216 

Gláucio – Diretor Técnico da Supram Zona da Mata – Boa tarde. 217 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional de Meio Ambiente – Só também aqui para 218 

terminar, porque eu me esqueci de um detalhe, que esse empreendimento, nesse trecho, a 219 

princípio ele não é passível de licenciamento ambiental e nós o convocamos ao licenciamento 220 

ambiental por entender o significativo impacto que existiria. 221 

Gláucio – Diretor Técnico da Supram Zona da Mata – Primeiro, o seguinte, a imagem está 222 

realmente um pouco desfocada, porque esse material foi escaneado, mas eu acho que eu vou 223 

tentar mostrar aqui, se não for possível ver as linhas, eu passo a mão no local aqui. Eu acho que 224 

dá para a gente ter uma idéia do quê que aconteceu. Mas no computador também está ruim, 225 

porque foi escaneado. Então, é o seguinte, esse aqui é o mapa do traçado da rodovia, postado em 226 

cima da carta do IBGE. Essa mancha escura aqui é a represa João Penido. No final dela, ela tem 227 

dois braços que se estendem. Ela na verdade meio que continua um pouco aqui, mas não aparece. 228 

A proposta inicial era o seguinte, não sei se está dando para todo mundo perceber, mas tem uma 229 

linha rosa por aqui afora. Nesse local aqui ainda é um braço da represa, só que não é a água, um 230 

espelho d’água como está daqui, é um trecho brejoso. Então, a proposta inicial, ela iria atravessar 231 

esse trecho, margeava esse ponto e depois seguiria para cá. Então, quando nós vimos isso aqui, 232 

envolveria aqui uma estrutura de ponte bastante complicada, que o próprio DER concordou que 233 

seria quase que inviável trabalhar dessa forma. Do lado de cá ela continuaria. Aqui é uma estrada 234 

já existente, é uma estrada municipal aqui que sai lá na Barreira do Triunfo. Então, o quê que nós 235 

discutimos na primeira reunião? Vamos mudar esse traçado. Então, nós tiramos esse trecho daqui 236 

e o jogamos mais para cima. Então, ele passou a cair na represa só no lado de cá, encontrando 237 

com essa estrada. Depois disso, teve outra alteração de traçado, por isso que fez esse bico 238 

comprido aqui, que é para desviar da comunidade que existe aqui nesse local, está certo? Então, 239 

hoje a estrada, a proposta inicial, ela sai aqui da BR 353, segue por aqui e desvia. Aqui em cima, 240 

nós saímos dessa área aqui, porque ela cortaria aqui em cima, então, nós a iniciamos um pouco 241 

mais à frente e ela segue aqui em cima, foge da ocupação que existe aqui e cai numa estrada. E 242 

aqui, ela encontra com uma estrada que hoje já existe, é uma estrada asfaltada, que, porém, não 243 

tem proteção nenhuma. Esse trecho aqui, para quem não conhece, hoje quando eu preciso ir, 244 

passar por Juiz de Fora para chegar a algum ponto na 040, eu prefiro passar por esse caminho, 245 

esse caminho já existe. Eu entro aqui na 353, com quinze minutos eu estou lá na Barreira do 246 

Triunfo, uma estrada de terra pavimentada, e chega aqui encontro com o asfalto e aqui eu saio lá 247 

na Barreira do Triunfo, está certo? É uma estrada já existente, sem controle nenhum e 248 

pavimentada. Então, depois esse processo desenrolou por quase um ano de discussão, alterações 249 

de projeto, mudança de traçado e o próprio DER também sugerindo, discutindo, nós chegamos a 250 

essa situação, que nós entendemos que é o mais viável e o que realmente tem condições de ser 251 

implantado, certo? 252 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Espero que a apresentação do... Agora 253 

vocês podem apagar e recolher, isso não vai... Espero que a apresentação do nosso Diretor 254 

Gláucio tenha esclarecido, mas continuamos as discussões. Com a palavra a Doutora Thaís. Por 255 

favor. 256 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Gostaria de chamar o 257 

Professor César, para esclarecer quais foram as questões levantadas pelo pessoal da engenharia 258 

da UFJF quanto a essa estrada, esse empreendimento. 259 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor Professor, se apresente. 260 
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Professor César – Faculdade de Engenharia – Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gente, eu 261 

não concordo com o Danilo na questão do licenciamento. A gente tem a resolução CONAMA... 262 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Professor César, o senhor não está aqui 263 

para concordar ou discordar, o senhor está aqui para apresentar a proposta de alternativa. 264 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Tudo bem, eu quero colocar as minhas 265 

argumentações. 266 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ela inclusive já está fora de propósito. 267 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Olha, da outra vez que eu vim aqui o senhor não 268 

me deixou falar não. Eu queria falar. 269 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Eu vou deixar, mas só não quero que o 270 

senhor venha discordar ou concordar com alguém, quero que você apresente a sua proposta. 271 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Tá. Vou ler a resolução CONAMA 01/86. No seu 272 

artigo segundo, ela diz o seguinte, inciso um, estrada de rodagem com duas ou mais faixas de 273 

rolamento tem que ter estudo de impacto ambiental e relatório de impacto de meio ambiente. É 274 

EIA/RIMA. Quer dizer, é uma resolução federal do CONAMA 01/86, artigo segundo, inciso um, 275 

estrada de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento. A gente tem implantação de mais de 276 

nove quilômetros, pelo que está no parecer único. Então, não é uma rodovia só de adaptação. Há 277 

implantação sim. Então se tivesse um quilômetro de implantação com impacto ambiental, teria 278 

que ter EIA/RIMA. Então, na minha opinião, o primeiro erro está sendo aí. Não tem estudo de 279 

impacto ambiental. Isso é muito sério, porque lá é uma área de manancial, uma área muito 280 

sensível, é uma área que hoje abastece... A represa João Penido, se vocês olharem aqui no mapa, 281 

foram colocados aqui vários fragmentos de Mata Atlântica, ela passa muito próximo aos 282 

fragmentos, vai ter intervenção com fauna e com flora, certamente. Hoje isso não acontece, 283 

porque a estrada que tem lá hoje tem um tráfego muito pequeno. Era uma área protegida até 284 

dezembro de 2009, quando os vereadores mudaram a lei, uma mudança muito lamentável, foram, 285 

não sei como, convencidos, sabe. É o fim da picada, mas o fato, a gente tem aqui proposta de 286 

traçados que passam fora da bacia hidrográfica, que seria o desejável numa situação dessa, visto 287 

que recurso hídrico hoje é uma coisa que está sendo priorizado no mundo inteiro. É um contra 288 

senso aqui em Minas Gerais, que é a caixa d’água do Brasil, estarmos ignorando o recurso 289 

hídrico, estarmos dando menos importância ao recurso hídrico. Então, outra questão que eu 290 

queria colocar, não houve, como é que fala, nenhuma audiência pública em Juiz de Fora. O 291 

COMDEMA não foi ouvido. Então, que discussão foi essa? Foi uma discussão interna do DER 292 

com o pessoal da SUPRAM. Quer dizer, a sociedade não pode opinar, não é? Não teve nenhuma 293 

audiência pública. Então, a questão é a seguinte, tramitou um processo em dezembro de 2009, 294 

janeiro, fevereiro, quer dizer, hoje quem está aqui é quem está atento. A maior parte do pessoal 295 

está de férias, estava no carnaval, não está nem sabendo de nada. Então, é muito pouca 296 

divulgação. Agora, voltando para a questão técnica, eu queria colocar basicamente o que está ali, 297 

sabe. Eu posso mostrar aquelas plantas? Eu tenho esse arquivo digital também. 298 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pode. Rapidamente pode. Não pode é 299 

tomar o tempo todo, porque senão a nossa reunião não chega ao final. 300 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Os conselheiros podem virar para cá, se puderem. 301 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Antônio, ajuda a ele segurar aí. 302 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Alguém para segurar. 303 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Segura aí, ajuda a ele segurar. 304 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Aqui é uma visão mais ampla da bacia. Reparem 305 

que, pelas curvas de níveis, aqui está o reservatório, área que está acumulando água hoje. 306 

Reparem como é que ela corta a bacia hidrográfica quase ao meio aqui. Você tem grande parte 307 
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da bacia hidrográfica ficando para cima da rodovia. O que vai acontecer é o seguinte, isso aí é 308 

mais que certo, essa lei foi modificada uma vez já para permitir a construção de uma infra-309 

estrutura de transporte, uma estrada. Essa lei pode ser modificada de novo para permitir 310 

ocupação urbana. Isso é muito fácil. Hoje a base do governo é maioria na Câmara de Vereadores 311 

de Juiz de Fora. Então, na hora que eles quiserem, eles inserem lá a letra “F”, é a que permite que 312 

façam a estrutura de transporte, que é a letra “F”, que foi a modificação que teve a lei, insere uma 313 

letra “G” e diz que pode ter ocupação urbana, não é? Então, vai ter ocupação legalizada, 314 

loteamentos e condomínios e ocupação super normal, invasões. Já tem invasões lá hoje. Então, 315 

quer dizer, a rodovia vai induzir isso aí, certamente. Quer dizer, não vai impactar só a parte de 316 

cima da bacia, vai impactar a parte debaixo também. A ocupação será dos dois lados. O 317 

condomínio que tem lá hoje, perto da MG 353, é o que vai se alastrar por toda essa região, sabe? 318 

Quer dizer, aquele condomínio é um condomínio para desviar dele, mas depois que for criada 319 

essa rodovia e na sequência modificada a lei, isso vai ser uma coisa mais que certa, a gente já 320 

está vendo isso lá na frente, vamos ter vários condomínios ao longo desse traçado. Eu não tenho 321 

dúvida nenhuma disso aí, sabe? E esses condomínios podem fazer o tipo de obra que quiserem 322 

que eles vão impactar a represa, porque não há monitoramento, não há acompanhamento, a gente 323 

sabe disso, o DER, o Douglas está aí, ele pode me confirmar. O DER hoje é um órgão mais de 324 

fiscalização de projeto. Não tem equipes para poder acompanhar isso. Então, isso aqui vai ficar 325 

realmente de uma forma que quiserem. Então, o fato é que vai ter impacto tanto para a parte de 326 

cima da bacia, quanto para a parte debaixo da bacia. Aqui está a estrada. Então, só trocando aqui 327 

de planta agora. Tiago, pega a segunda agora, essa aí. Esse manancial, gente, é o mais importante 328 

da cidade. É 50% do abastecimento da cidade. 50% e ele pode aumentar a contribuição dele, se 329 

houver proteção dele, se houver proteção, ele pode aumentar para 60%. E já tem uma BR hoje lá 330 

em Juiz de Fora, a BR 440, que vai desativar a represa de São Pedro, que contribui com 8%. 331 

Então, aqui nesse mapa tem um detalhamento melhor. Aquele mapa que estava colocado ali, que 332 

o colega explicou ele. Aqui está o condomínio, que foi citado aí. Esse condomínio está aqui perto 333 

da MG 353, já tem uma ocupação aqui legalizada, essa ocupação vai se alastrar ao longo de todo 334 

o trecho, isso é o que vai acontecer. Reparem quantos recursos que estão tendo aqui no caso, 335 

cortados pela estrada, quer dizer, muito mais que meia dúzia. Se contar aqui, vocês vão ver que 336 

tem vários recursos, sendo que esse aqui é um lado bem considerável, essa aqui é uma várzea 337 

bem grande. Eu peguei uma fotografia de um bueiro que tem nessa várzea, só para vocês terem 338 

idéia da vazão de água que tem nessa várzea. Deixa-me pegar o bueiro aqui. Essa vazão aqui 339 

hoje, quer dizer, é uma vazão considerável, é um bueiro que tem uma dessas várzeas. Quer dizer, 340 

a área todinha é várzea, são várias várzeas e fragmentos também de Mata Atlântica e matas de 341 

galeria. Agora, pega o outro Tiago, fazendo o favor. 342 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok César, vamos adiantando aí, porque 343 

nós, o tempo está meio... Doutora Thais. O seu tempo está esgotando, tá? 344 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Agora é o último mapa em que a gente colocou as 345 

estradas vicinais todas. A gente tem várias estradas vicinais naquela região. A gente não tem só 346 

esta estrada vicinal que foi colocada aqui. Então, se a pessoa observar aqui em tracejado, aqui 347 

são todas estradas vicinais. Tem inclusive uma dessas que passa pela CTR Dias Tavares, que 348 

acabou de ser licenciada aqui nas reuniões do ano passado. Quer dizer, tem uma estrada que 349 

passa pela CTR e aqui vai. Se quisesse continuar desbordando a represa, chegaria do outro lado. 350 

Quer dizer, falta vontade política, essa é a verdade, está faltando só vontade política. Agora, se 351 

não quiser usar essas estradas vicinais, se não quiser usar estradas, que teria que fazer aí 352 

investimento em pavimentação, em correção de traçado, em obras de drenagem, tem aqui hoje, 353 

na altura de Paula Lima, um acesso que vai pela Fazenda Varginha, Boa Vista, Macuco, Milho 354 
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Vermelho, Mandembo, Apolinária e sai na Bela Mineira e dá um total de 17,5 quilômetros, dois 355 

quilômetros e pouco a mais que esse que está proposto aí, emenda com o asfalto aqui na altura de 356 

Piau e vai embora, desce Coronel Pacheco e vai para o aeroporto. Em termos de distância, 357 

aumentaria muito pouco, em termos de distância. Esse traçado, ele deixa toda a bacia 358 

hidrográfica da represa protegida. Vocês podem ver aqui que ele não afeta, passa longe dessa 359 

bacia. Ele teria que ser melhor estudado, teria que ser melhor analisado, mas o fato é que a gente 360 

tem alternativas, vocês podem verificar aqui o tracejado, várias, onde não tem, mas tem que ser 361 

feito, até nesse caso a gente tem que falar que tem que ser feito. As variantes são obras novas. 362 

Elas vão impactar várzeas. Então, a questão toda é essa aí, se houver vontade política de proteger 363 

a represa, de não induzir a expansão urbana para cima da represa, é possível isso, tá? É possível 364 

isso. A gente está colocando aqui em termos de mapas. 365 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Professor, obrigado aí. Obrigado. 366 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Só para terminar, a base dessa estrada, ela está 367 

sendo feita uma experiência, foi proposto 90% de escória de assearia da Belgo Mineira, que é a 368 

siderúrgica nossa lá que atualmente é a Acelor. Essas escórias, elas são usadas como base em 369 

áreas não desse tipo, porque muitas dessas escórias ainda estão ativas e elas vão gerar um 370 

impacto tremendo na barragem. Então, a base dessa estrada é com 90% de escória e 10% de brita 371 

um. É outro absurdo, porque aquilo ali não é lugar de fazer experiência não. Cadê os ensaios para 372 

ver se a escória está inerte? Cadê os ensaios? Cadê esses estudos? 373 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Isso aí já é questão do técnico. Eu acho 374 

melhor ouvirmos o técnico do DER, não é professor? 375 

Professor César – Faculdade de Engenharia – Não, eu só estou colocando. Eu estou só 376 

colocando a questão. 377 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então muito obrigado. Doutora Thaís 378 

quer completar alguma coisa? Ou está satisfeita? 379 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Eu gostaria de pedir vista 380 

do processo, em razão do tempo. Eu ia aqui discorrer sobre algumas questões, só que em razão 381 

do tempo, eu prefiro pedir vista do processo de licenciamento, porque ainda não, por exemplo, 382 

porque ainda não foram... 383 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Vista concedida, não precisa nem 384 

justificar. 385 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Então está bom. 386 

Obrigada. 387 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Favor, favor anotar aí, vista concedida à 388 

Doutora Thaís. Mais algum conselheiro? Conselheiro Michel. Conselheiro... Mais algum? 389 

Conselheiro Michel, conselheira Thaís. Você levantou a mão, conselheiro Novaes? Mas é sobre 390 

esse processo? Já encerrou. Já concedi vista, então, só na próxima. Ok? Já perdeu a 391 

oportunidade. Então, conselheiro Michel e conselheira Thaís. Só informando que ele deverá 392 

voltar na próxima reunião. Está certo? Ele será pautado já para discussão na próxima reunião. 393 

Então, item seis, Processos Administrativos para exame de Licença de Instalação. 6.1, Novelis 394 

do Brasil Ltda. (PCH Brito) – Barragens de geração de energia – Hidrelétricas – Ponte Nova/MG 395 

– PA Nº 12455/2006/002/2009 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Eu só 396 

queria pedir desculpas, eu vi aí o nosso Prefeito de Ponte Nova, parece que ele está aí no meio da 397 

platéia. Se ele tiver interesse em se manifestar, ele vai ter a palavra. Está bom, prefeito? Prefeito 398 

João de Carvalho, de Ponte Nova. Desculpe-me, eu te vi, não mencionei, mas... Então, em 399 

discussão o projeto. Por favor, por favor, o quê que está acontecendo? Luiz, por favor. O projeto 400 

está em discussão. É um projeto que já tem licença prévia concedida por este Conselho e nós 401 
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estamos em fase de discussão da licença de instalação. Pergunto aos senhores conselheiros se 402 

queriam se manifestar ou se precisam de alguma informação técnica. Conselheiro, quem pediu 403 

primeiro? Robin ou Jorge Dergan? Conselheiro Robin, depois Jorge Dergan, depois conselheira 404 

Thaís. Por favor, conselheiro Robin. 405 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Esse processo já apareceu aqui várias 406 

vezes e na última vez houve um problema jurídico, que uma lei municipal, criando uma área de 407 

proteção ambiental. A minha surpresa é muito grande, nessa discussão aqui não se fala nada 408 

desse processo. Pelo que eu entendi está ainda na Justiça. Então, eu gostaria até de um 409 

esclarecimento desse ponto, por favor. 410 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Quem é o técnico? É você mesmo? Por 411 

favor, Danilo, Superintendente da SUPRAM/Zona da Mata. 412 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional de Meio Ambiente – Na verdade, esse 413 

processo nunca foi para a Justiça. Houve, na última reunião, uma recomendação do Ministério 414 

Público para que se retirasse o processo de pauta, para que o Ministério Público fizesse uma 415 

avaliação do estudo de avaliação ambiental integrada da bacia do Piranga. Foi isso que 416 

aconteceu. Isso foi na reunião de dezembro. Dois meses se passaram, nós oficiamos o Promotor 417 

de Ponte Nova, que foi o solicitante, para que se manifestasse sobre o estudo até a data da 418 

reunião e até o momento não chegou nada para gente. Mas nós temos aqui hoje uma 419 

representante do Ministério Público, que pode trazer alguma informação para a gente sobre isso, 420 

que é a Doutora Thaís, mas até o momento não foi manifestado ainda. Eu acho que tiveram um 421 

problema no termo de ajuste de conduta, que foi firmado com a empresa, de acerto de valores e 422 

que eu acho que o licenciamento ambiental não deve parar por conta disso. Essa é a minha 423 

opinião, porque que o Ministério Público avalie, eu acho que sim, que é bom, mas ficar parado 424 

esse tempo todo esperando uma posição do Ministério Público, eu já não concordo. Eu acho que 425 

o processo tem que ter o trâmite dele normal, seja deferido, seja indeferido. O posicionamento é 426 

de vocês, do Conselho, mas eu acho que ele deve seguir. Então, essa é a posição, nunca houve 427 

impedimento legal e nunca houve ação judicial nenhuma para retirar esse processo. Houve uma 428 

recomendação, que nós acatamos na última reunião.  429 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Eu deixei bem claro na reunião passada 430 

que recomendação de Ministério Público nós não gostaríamos de negar e gostaríamos de acatar, 431 

por isso é que nós retiramos de pauta, tá Robin? Não tinha nada de processo judicial. Foi uma 432 

recomendação do Promotor de Justiça de Ponte Nova, como o Danilo explicou, e nós acatamos, 433 

mas o processo, ele tem que ser julgado, ele tem que voltar em pauta. Então, por isso nós 434 

estamos com ele aqui de volta nessa reunião. Não, conselheira, primeiro, por favor. Robin, você 435 

gostaria de... Está com ele a palavra ainda. Nós só estamos justificando com ele. 436 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Eu gostaria de pedir vistas desse processo, 437 

por favor, por esse motivo. Primeiro, eu estou muito insatisfeito com esse processo, com essa 438 

maneira, que eu acho que está criando problemas jurídicos para nós todos. Já houve essa 439 

manifestação da Justiça. E, em segundo lugar, o problema do peixe, do Surubim do Norte, que é 440 

um peixe em extinção, na categoria mais ameaçada na lista mundial e que até agora essa solução 441 

que está proposta aqui, para mim, não entendo, preciso procurar mais informações sobre esse 442 

assunto. Eu vou pedir vistas do processo, por favor. 443 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Vista concedida. Só também 444 

informando, conselheiro Robin, o processo tem que voltar na próxima reunião com o seu 445 

parecer, com o seu relatório, está ok? Não, sobre esse processo não precisa mais. 446 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Vou pedir vista também. 447 



11 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você pediu vista também. Então, vista 448 

para o conselheiro Michel, para o conselheiro Jorge Dergan e para a conselheira Thaís. Mais 449 

algum? Conselheiro Luiz Fontes. Anotaram? Por favor. Por favor, vistas então, conselheiro 450 

Robin Le Breton, conselheiro Jorge Dergan, conselheiro Michel, conselheiro Luiz Fontes e 451 

conselheira Thaís. Todos, todos com a mesma recomendação, de retornar na próxima reunião. 452 

Está bom, Robin? Vai voltar na próxima reunião. Ele entrará em pauta de novo. De repente, 453 

vocês devem se entender quem pega primeiro o processo. Aí, entre vocês, se quiserem analisar 454 

conjuntamente também, para nós é indiferente. Então, vamos para o próximo item, 6.2. Ok, 455 

senhores conselheiros? Queria a palavra. Por favor, conselheira Thaís. Não. Nós já estamos 456 

passando esse. O Novelis já saiu de pauta. 457 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Eu queria ser a última. 458 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, então espera aí então.  6.1, está 459 

concedida vista para vocês. Nós vamos agora entrar no 6.2, Samarco Mineração S.A. – Linhas de 460 

transmissão de energia elétrica e Subestação de energia elétrica – Mariana/MG – PA Nº 461 

06345/2005/002/2009 – Classe 5 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Em discussão. Por 462 

favor, a platéia aí, por favor. Vamos ficar mais calmos aí para não atrapalhar nossa reunião. 463 

Então, 6.2. Conselheira Thaís, por favor. 464 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – É o seguinte, eu gostaria 465 

de esclarecimentos da pessoa que fez o processo, o parecer único. 466 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, cadê o técnico responsável 467 

pelo processo, a equipe responsável, por favor. E favor se apresentarem. 468 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Gostaria de saber se há 469 

nos autos ou da licença prévia ou da licença de instalação do processo a declaração de utilidade 470 

pública, expedida pelo poder público estadual ou federal, dizendo, declarando exatamente essa 471 

utilidade pública pelo empreendimento Samarco Mineração S.A. 472 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, espera aí. O Danilo está 473 

recomendando primeiro que o Doutor Leonardo fale, em função da pergunta que ela fez, talvez 474 

seja mais jurídico do que técnico, não é isso? 475 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Boa tarde. 476 

Com relação aos empreendimentos de infra-estrutura de transporte, saneamento e energia, a lei 477 

da Mata Atlântica prevê expressamente necessidade de uma declaração de utilidade pública para 478 

que esses empreendimentos possam, enfim, ser construídos e ocorrer a supressão de vegetação. 479 

Durante algum tempo houve bastante dúvida no que diz respeito à necessidade de uma 480 

declaração específica para cada empreendimento. Nós entendemos que, pela natureza do 481 

empreendimento, pela natureza do serviço e com base também na legislação, ele se enquadra 482 

num empreendimento que tem a característica, que tem o caráter de utilidade pública. É com 483 

base nisso que nós elaboramos o parecer. 484 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Mas não há declaração. 485 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Não há 486 

declaração específica para o empreendimento. 487 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – A questão também, talvez 488 

seja uma questão jurídica ou mesmo dos técnicos, não sei, a questão das compensações 489 

ambientais, não é?  Teríamos de ter três tipos, a florestal, a da lei da Mata Atlântica, do SNUC e 490 

da APP. Parece que só tem a florestal e do SNUC. Eu gostaria que se fosse feita, por exigência 491 

legal, tem que ter essas quatro compensações distintas, em razão da legislação. 492 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – De fato, 493 

quando nós analisamos as supressões de vegetação, nós estabelecemos, nós sugerimos 494 
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compensações em proporções para essas compensações, sem intervenção em APP, dependendo 495 

do estágio da vegetação, cinco para um ou quatro para um. Da forma como está descrito no 496 

parecer, nós englobamos todas as compensações florestais e isso abrange a Mata Atlântica. 497 

Inclusive as nossas propostas são superiores até às proporções exigidas pela lei da Mata 498 

Atlântica. As supressões de vegetação da Mata Atlântica em APP e fora de APP, elas estão todas 499 

englobadas na tabela que consta no parecer e a compensação ambiental sim é que há uma 500 

diferença. Enfim, nós indicamos a necessidade da compensação ambiental para que a URC possa 501 

avaliar e aprovar a sua incidência. No entanto, ambas vão ser definidas pela Câmara de Proteção 502 

à Biodiversidade. 503 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Não foram definidas 504 

ainda não, não é? 505 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Não. Elas 506 

não foram definidas e normalmente elas nunca vão ser aqui pela URC. Elas vão com uma 507 

proposta elaborada pela equipe técnica e avalizada pela URC, para que a CPB ratifique ou, caso 508 

entenda necessário, modifique quando do julgamento. Esse julgamento, preciso esclarecer que a 509 

CPB esteve durante um tempo estabelecendo as metodologias de trabalho para estabelecer as 510 

compensações e somente agora, recentemente, é que essas compensações ambientais e florestais 511 

estão entrando nas pautas da CPB. Então, o que vai acontecer com esse processo e com outros 512 

processos que tenham supressão é o seguinte, nós vamos fazer análise, verificar se existem os 513 

requisitos legais para autorizar a supressão e a URC vai autorizar a supressão. Após o 514 

deferimento da licença, o empreendedor vai ter que dar início a um procedimento junto à 515 

gerência de compensação ambiental do IEF em Belo Horizonte e aí sim vai ser elaborado um 516 

parecer específico para as compensações e isso vai ser levado à apreciação da CPB. 517 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Tá. Quanto a esses 518 

procedimentos e entendimentos da URC da Zona da Mata, eu gostaria de pedir a palavra para a 519 

Doutora Cláudia, a minha assessora do núcleo, desculpa, Cristina Quiode, do núcleo de apoio de 520 

licenciamento ambiental da Procuradoria Geral de Justiça. Ela vai esclarecer melhor o 521 

entendimento jurídico, que evitaria qualquer anulação de um processo de licenciamento, quando 522 

se considera, por exemplo, que automaticamente esta é uma obra de utilidade pública e também a 523 

questão de ausência, antes da concessão da licença, das compensações que ela exige, as quatro 524 

compensações que ela exige. Ela vai melhor explicar os detalhes. 525 

Cristina Quiode – Assessora do Ministério Público – Boa tarde a todos. É a minha primeira 526 

reunião aqui na URC, eu queria cumprimentar todos os conselheiros, conheço alguns e queria 527 

dizer que eu tenho alguma experiência já em outras URCs. É claro que existem algumas 528 

diferenças de procedimentos entre uma URC e outra, mas uma coisa que causou muita 529 

preocupação da nossa parte foi esse encaminhamento que está sendo dado, não só nesse 530 

procedimento, mas em vários outros, da utilidade pública presumida, para entendimento de infra-531 

estrutura, de geração de energia, a rodovias e etc., especialmente nos casos de supressão de Mata 532 

Atlântica, já que a lei da Mata Atlântica é expressa ao exigir uma declaração motivada, 533 

justificada de um órgão público estadual ou federal e nesse processo, como já foi mencionado, 534 

não existe essa declaração. Eu não estou afirmando aqui que ele não seja, provavelmente ele 535 

será, mas um requisito fundamental básico para viabilidade legal do processo não foi observado, 536 

que é a existência dessa declaração. Me parece que não haveria outra alternativa, que não baixar 537 

o processo em diligência para que esse documento fosse juntado aos autos, regularizando o 538 

procedimento. Além disso, com relação às compensações, até também no sentido de colaborar 539 

nos procedimentos, facilitar os procedimentos do núcleo de compensação ambiental, eu tenho 540 

participado das reuniões dos grupos de trabalho que estão discutindo as compensações diversas, 541 
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existe uma minuta de DN em discussão, mas atualmente existem procedimentos já 542 

administrativos no âmbito do núcleo de compensação ambiental, no sentido de que as URCs 543 

devem fixar uma condicionante de assinatura de termo de compromisso para cada uma dessas 544 

compensações. No caso desse processo, existe uma condicionante específica para compensação 545 

ambiental da lei do SNUC e uma compensação específica à florestal, previsto na lei 14.309. Para 546 

fim de procedimento, para facilitação de atuação do núcleo de compensação ambiental, nós 547 

acreditamos que seria pertinente que também para as outras compensações, tanto da Mata 548 

Atlântica quanto pela intervenção em APP, houvesse condicionantes específicas de assinatura de 549 

termo de compromisso. Isto porque, como já foi explicitado aqui pelo assessor jurídico desse 550 

colegiado, não cabe à URC estabelecer qual que é a compensação, onde ela vai ser aplicada, 551 

como ela vai ser feita, mas sim à Câmara de Compensação Ambiental. Nós temos até aqui o 552 

Professor Luiz Fontes, que é conselheiro, ele conhece bastante os procedimentos dessa Câmara e, 553 

pelo parecer, pelo que eu pude observar, é que existe até um desvio de aplicação da 554 

compensação. No caso da Mata Atlântica, por exemplo, a lei diz em destinar à conservação uma 555 

área equivalente à área desmatada, com as mesmas características ecológicas e no caso aqui, está 556 

se pedindo uma espécie de reposição florestal. Então, no sentido de aprimorar esses 557 

procedimentos, de uniformizar os procedimentos, fica essa sugestão. De qualquer forma, eu 558 

acredito que a ausência desse documento de utilidade pública, declaração de utilidade pública, 559 

torna inviável o julgamento do processo hoje. Obrigada. 560 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pergunto se tem algum técnico nosso 561 

que quer fazer ou se algum conselheiro tem mais algum questionamento a ser feito após a 562 

brilhante fala da nossa colega Cristina e da Doutora Thaís. Mais algum conselheiro que queira? 563 

Conselheiro Igor, por favor. 564 

Igor Messias da Silva – SEDE – Quanto ao decreto de utilidade pública, só para a gente tentar 565 

clarear um pouco, possivelmente, ele é muito provável que vá ser emitido, em função de ser obra 566 

de infra-estrutura de energia. E lá é para atender a SAMARCO, mas o sistema, como eu já disse 567 

outras vezes, ele é todo interligado e a energia, assim, como ela vai de uma fonte para uma carga, 568 

ela pode sair de um local que hoje é carga e se transformar em fonte. Não há problema e a gente 569 

já viu em outros processos que solicitou apresentação deste decreto e colocou prazo, isso como 570 

condicionante. Não seria pertinente a gente colocar, para não prejudicar esse processo, votar ele 571 

hoje e colocar, como condicionante, apresentar o documento e as intervenções só possam ser 572 

executadas após apresentação desse documento? Isso não seria possível? 573 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Proposta em discussão. Senhores 574 

conselheiros, eu acho que é uma alternativa bem pensada pelo conselheiro Igor, mas gostaria de 575 

ouvir os senhores, outros conselheiros, se concordam, se aceitam. Conselheira Thaís. 576 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – A proposta do Ministério 577 

Público, seguindo a lei, que ela tem que ser prévia, ela não pode ser colocada como 578 

condicionante. Isso é uma exigência legal. E eu digo isso porque, se não está sendo seguida a lei 579 

no processo administrativo, qualquer pessoa ou mesmo o Ministério Público ou ONGs podem 580 

pedir anulação judicial desse processo e daria mais problemas para o empreendedor, porque ele 581 

já estaria numa fase de licença e isso viria trazer prejuízos. E também porque é uma exigência 582 

legal. A gente tem que velar sempre pela legalidade do procedimento. A minha proposta aqui 583 

hoje é baixar em diligência, para que rapidamente, como bem o conselheiro representante da 584 

Secretaria de Meio Ambiente disse que isso vai ser obtido rapidamente. E baixar em diligência 585 

também para que possam ser formalizados os compromissos de conduta para essas duas 586 

compensações ambientais, a prevista na lei da Mata Atlântica e da intervenção da APP. Baixar 587 
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em diligência e, quando estiver atendido, nós colocaríamos em votação novamente. A minha 588 

proposta é essa. Se não for possível, aí eu vou ter que pedir vista. 589 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Luiz Fontes. 590 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Justamente para evitar 591 

tirar de pauta assim com vista, para a gente já, vamos dizer assim, trazer esse processo de uma 592 

forma regular para a gente estar votando. 593 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Luiz Fontes, por favor. 594 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bom, a questão agora, 595 

antes o presidente convoca os conselheiros a se manifestarem, mas foi arguida a ilegalidade pelo 596 

Ministério Público, a questão da ilegalidade. Eu vejo que não faz sentido conselheiro ficar dando 597 

opinião em cima de uma possível ilegalidade. Então, eu gostaria de ouvir a diretoria, a assessoria 598 

jurídica, se ela tem dúvida. Aí é baixar em diligência mesmo e com a presteza que pode dar, que 599 

é mesmo pedir vistas, que poderia vir na próxima reunião, mas eu não acredito que a gente possa 600 

manifestar sem ter uma posição firme e segura da assessoria jurídica da SUPRAM. 601 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Tem algum outro conselheiro inscrito 602 

ou não? Não tem não. Então, o nosso diretor jurídico, por favor. 603 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Como eu 604 

disse, esse entendimento, ele veio evoluindo ao longo do tempo, inclusive no âmbito da própria 605 

SEMAD, da própria diretoria de normas. Hoje, após algumas discussões, enfim, isso não ficou 606 

fechado de alguma maneira, mas eu entendo que essa interpretação da norma é possível. Eu 607 

quero até me penitenciar aqui com relação ao posicionamento, acredito que realmente a 608 

diligência seja a melhor saída para que o empreendedor possa buscar essa declaração específica 609 

de utilidade pública do seu empreendimento, inclusive para que a SUPRAM possa buscar 610 

subsídio junto ao Núcleo de Compensação Ambiental do IEF em Belo Horizonte, para que a 611 

gente possa, se for o caso, refazer essas tabelas. Entendo eu, a princípio, que as tabelas 612 

contemplam a supressão de uma forma, enfim, elas englobam todas as supressões e que talvez 613 

não seria necessário, mas, caso o Núcleo de Compensação Ambiental entenda que é necessário 614 

para que ele possa desenvolver o seu trabalho posteriormente, a gente refaz. Quero aqui frisar 615 

que as compensações propostas no parecer não estão de forma alguma aquém do que é pedido 616 

por lei, inclusive elas estão até a mais do que a lei determina, então, não vejo problema, mas caso 617 

seja realmente necessário, a gente busca subsídio e refaz as tabelas com essa proposta de 618 

compensação que vai ser definida. Repito uma vez mais, só pela CPB, que é uma Câmara do 619 

COPAM também. E, com relação à declaração de utilidade pública, eu quero aqui concordar 620 

com o Ministério Público quanto à necessidade de uma declaração específica e a gente 621 

provavelmente traz o processo na próxima reunião, se o empreendedor conseguir essa 622 

declaração. 623 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, algum outro conselheiro que 624 

queira se manifestar? Se não tem, nós temos duas propostas que devem ser votadas. A primeira 625 

proposta do conselheiro Igor e a segunda proposta da conselheira Thaís e do conselheiro Luiz 626 

Fontes. São duas propostas diferentes e eu vou colocar em votação, em primeiro lugar, do 627 

conselheiro Igor, depois a sua. 628 

Não identificado – Presidente, me permite. 629 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor. 630 

Não identificado – Eu entendo que não seja por votação ainda. Se o jurídico encaminha por 631 

diligência, é diligência. 632 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mas qual o jurídico que encaminhou? O 633 

jurídico do Ministério Público ou nosso? 634 
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Não identificado – Não, da SUPRAM. Da SUPRAM, o nosso assessoramento. Eu acredito que 635 

o assessoramento dos conselheiros é o jurídico. Está certo? A promotoria, inclusive, mostrou 636 

flexibilidade, que se não for dada diligência, ela pede vista. 637 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – É direito dela. Eu quero... 638 

Não identificado – Eu não entendo. 639 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Eu só quero então que o nosso jurídico 640 

esclareça melhor a posição dele, porque eu não entendi que ele encaminhou para a diligência 641 

não. Por favor, Léo. 642 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Então, eu 643 

vou repetir uma vez mais. Eu entendo, concordando com o Ministério Público, que a melhor 644 

maneira de sanear o processo, tendo em vista a necessidade de uma declaração de utilidade 645 

pública específica para o empreendimento, é a diligência. E que neste meio tempo também, se 646 

for o caso, nós vamos refazer as tabelas referentes à compensação florestal. 647 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Bom, esclarecido, o processo baixado 648 

em diligência. Agora, na primeira manifestação dele eu não entendi essa posição dele. Então, 649 

processo baixado em diligência. Vamos passar para o item sete. Por favor, item sete, Processos 650 

Administrativos para exame de Licença de Operação Corretiva. 7.1. Eu vou pedir aos senhores 651 

conselheiros aquiescência para que nós possamos votar esse item em bloco, ok? Eu vou fazer a 652 

leitura de item por item e quem quiser fazer algum destaque, favor se manifestar na hora que eu 653 

estiver fazendo a leitura. Processos Administrativos para exame de Licença de Operação 654 

Corretiva. 7.1, JPC Comércio e Representações Ltda. – Serigrafia (estampagem em peças de 655 

vestuário) – Muriaé/MG – PA Nº 13998/2009/001/2009 – Classe 3 – Apresentação: 656 

SUPRAM/Zona da Mata. 7.2, Triunfo Indústria de Móveis Tubulares Ltda. – Fabricação de 657 

móveis de metal com tratamento químico superficial e/ou pintura por aspersão – Ubá/MG – PA 658 

Nº 10556/2008/001/2009 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. 7.3, Auto Posto 659 

Piscina Ltda. (Ex: Posto e Churrascaria São Marcos Ltda.) – Posto revendedor – Além 660 

Paraíba/MG – PA Nº 02492/2001/001/2005 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da 661 

Mata. 7.4, Posto Barreira Ltda. – Posto revendedor – Juiz de Fora/MG – PA Nº 662 

03311/2001/001/2010 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. 7.5, Rondomóveis 663 

Ltda. – Fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou com predominância destes materiais, 664 

sem pintura e/ou verniz – São Geraldo/MG – PA Nº 13089/2006/001/2009 – Classe 4 – 665 

Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Como não houve nenhum destaque, vou colocar em 666 

votação. Os conselheiros que são pela aprovação dos itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, permaneçam 667 

como estão. Aprovado. Item 8, Processo Administrativo para exame de Revalidação de Licença 668 

Operação. 8.1, S.A. Fábrica de Tecidos São João Evangelista – Fiação e tecelagem plano e 669 

tubular com fibras naturais e sintéticas – Juiz de Fora/MG – PA Nº 00449/2000/003/2009 – 670 

Classe 5 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Em discussão. Pergunto aos senhores 671 

conselheiros se necessitam de algum esclarecimento. Se não necessitam, vou colocar o processo 672 

em votação. Os conselheiros que são pela aprovação do processo 8.1, S.A Fábrica de Tecidos 673 

São João Evangelista – Fiação e tecelagem plano e tubular com fibras naturais e sintéticas – Juiz 674 

de Fora/MG – PA No. 00449/2000/003/2009, permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, 675 

Processo Administrativo para exame de Alteração de condicionante da Licença de Correção. 9.1, 676 

Unilav Ltda. – PA No. 00393/2000/004/2009. Em discussão. Pergunto aos senhores conselheiros 677 

se necessitam de algum esclarecimento. Os técnicos estão à disposição. Se não tem, vou colocar 678 

em votação. Os conselheiros que são pela aprovação do processo 9.1, Unilav Ltda. – PA Nº 679 

00393/2000/004/2009 – Classe 3, permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, Processo 680 

Administrativo para exame de Prorrogação de Prazo para Atendimento de Condicionante da 681 
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Revalidação da Licença de Operação. 10.1, Laticínios Boa Nata Indústria e Comércio Ltda. – 682 

Preparação de leite e fabricação de produtos de laticínios – Antônio Carlos/MG – PA Nº 683 

00315/2000/003/2009 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Em discussão. Por 684 

favor, Doutora Thaís. 685 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – É só um esclarecimento. 686 

Não sei se é o jurídico ou se é o técnico que vai me esclarecer. Parece que ele está pedindo uma 687 

revalidação de licença de operação e foi colocada uma condicionante. 688 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Doutora Thaís, é prorrogação de prazo 689 

que está pedindo. Prorrogação de prazo. 690 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público do Estado de MG – Isso, desculpa. O item 691 

quatro, Construção das lagoas, isso no finalzinho, no anexo 1, construção das lagoas facultativas 692 

para adequação do sistema de tratamento dos efluentes industriais e sanitários. Levou-me a crer 693 

assim, de uma leitura mais, da palavra mesmo, adequação, de que o sistema de tratamento dos 694 

efluentes não está adequado, não tem sido, não vem sendo adequado. E eu gostaria de saber, 695 

porque no parecer único não fala se foi feito auto de infração ou se não é nada disso ou se eu 696 

estou equivocada. Gostaria de um esclarecimento. 697 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, o técnico responsável pelo 698 

processo. Por favor, se apresente Breno. 699 

Breno – Analista Ambiental da Supram/Zona da Mata – A questão da adequação é o seguinte, 700 

questão que eles vão ampliar, ampliaram a sua produção. Hoje o sistema de tratamento atende a 701 

legislação no quesito eficiência, não no parâmetro em si, mas como a legislação coloca 702 

parâmetro tal ou eficiência de tantos por cento, hoje ele atende a eficiência. Para corrigir isso, 703 

para ficar tudo, vamos dizer, dentro da lei, mesmo sendo, eles propuseram essa adequação que 704 

seria a construção de duas lagoas, que foi votado na reunião de agosto, se não me engano. 705 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Doutora Thais, clareou ou 706 

não. Por favor, mais algum conselheiro? Não tendo, eu vou colocar então em votação. Processo 707 

Administrativo para exame de Prorrogação de Prazo para Atendimento de Condicionante da 708 

Revalidação da Licença Operação. 10.1, Laticínios Boa Nata Indústria e Comércio Ltda., 709 

Antonio Carlos, MG – PA Nº 00315/2000/003/2009 – Classe 3 – Os conselheiros que são pela 710 

aprovação, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. Item 11, Processo Administrativo 711 

para exame de Pedido de Reconsideração. 11.1, Damag – Indústria e Comércio de Alimentos 712 

Ltda. – Indústria de laticínios – Muriaé/MG – PA Nº 00168/1994/006/2002 – Apresentação: 713 

FEAM. Pergunto aos senhores conselheiros se precisam de algum esclarecimento. Os técnicos 714 

estão à disposição. Conselheiro Michel, por favor. 715 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Como sempre a gente faz, eu queria saber se tem algum 716 

representante das empresas, por que está pedindo reconsideração, para que ele diga porque ele 717 

está pedindo uma reconsideração. 718 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pergunto se o representante da empresa 719 

está aí presente. Se não está, podíamos ouvir o técnico responsável pelo processo ou não? Então 720 

tá. Ok. Se não está, nós vamos colocar em votação. Por favor, então, vamos colocar o processo 721 

em votação. Algum conselheiro quer se manifestar, além do conselheiro Michel? Se não tem, 722 

vamos colocar em votação. 11.1, Damag – Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, Muriaé/MG 723 

– PA Nº 00168/1994/006/2002. Em votação. Os conselheiros que são pela aprovação, 724 

permaneçam como estão. Aprovado. 11.2, Hugo Mafra (Café Piranga) – Torrefação e moagem 725 

de café – Ponte Nova/MG – PA Nº 0031/2002/001/2002 – Apresentação: FEAM. Pergunto aos 726 

senhores conselheiros se precisam de algum esclarecimento. Se não tem, eu vou colocar em 727 

votação. Tem algum representante do empreendimento? O empreendedor ou algum 728 
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representante? Não tem. Então, em votação, Hugo Mafra (Café Piranga), Ponte Nova/MG, PA 729 

No. 0031/2002/001/2002. Em votação. Os conselheiros que são pela aprovação, permaneçam 730 

como estão. Aprovado. Item 12, Processo Administrativo para exame de recurso à URC – 731 

Unidade Regional Colegiada Zona da Mata. 12.1, Energisa Soluções S.A. (PCH Barra dos 732 

Carrapatos) – Barragens de geração de energia – Hidrelétricas – Guarani/MG – PA N° 733 

22131/2005/001/2006 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata – Recorrente: Senhor Elmo 734 

Braz Soares. Em discussão. Pergunto aos senhores conselheiros se precisam de algum 735 

esclarecimento. Se o recorrente está presente? Se não está, nós vamos colocar em votação. Os 736 

conselheiros que são pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós passamos 737 

agora para Assuntos Gerais, à disposição dos senhores conselheiros. Conselheiro Igor, por favor. 738 

Igor Messias da Silva – SEDE – Bom, daqui a exatamente um mês, a gente vai estar 739 

comemorando o dia mundial da água e a gente está fazendo alguns eventos em Barbacena e a 740 

esses eventos está presente a nossa conselheira, Carmem Werneck, que é suplente do nosso 741 

amigo Robin, conselheiro Robin e ela pediu que eu trouxesse para a pauta de Assuntos Gerais 742 

nessa reunião uma questão que ela levantou a respeito de uma suspeita de contaminação na água 743 

de abastecimento público de Barbacena. Então, ela gostaria de um posicionamento para a 744 

próxima reunião, porque ela estará presente na próxima reunião, segundo ela. 745 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, mas ela não está presente agora 746 

não. 747 

Igor Messias da Silva – SEDE – Não, não, ela está em Brasília hoje. 748 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, fica essa recomendação para o 749 

nosso Superintendente. Você quer se manifestar? Ela já manifestou isso uma vez. Então, fica a 750 

recomendação já para a nossa Superintendência, para tomar as providências necessárias para 751 

trazer na próxima reunião, ok? Mais algum? Conselheiro Jorge Dergan, por favor. 752 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – É com relação ao licenciamento da UHE Brecha, 753 

porque chegou ao meu conhecimento que o lago da UHE Brecha tem sido usado constantemente 754 

por pessoas a bordo de Jet-Ski, lanchas e barcos durante os fins de semana. Isso tem trazido 755 

bastante transtorno para as pessoas que se encontram naquele lugar lá, além de aumentar o grau 756 

de degradação ambiental, porque colocam uma marola muito forte, destrói bastante as margens, 757 

o que está acelerando também a taxa de assoreamento. Não é bom nem para a Novelis, que 758 

explora o reservatório, não é? Então, eu venho através da seguinte, requerer que seja feita uma 759 

vistoria pelos técnicos da SUPRAM na área do lago da UHE Brecha, principalmente no local 760 

denominado União, acima do Bananal, à montante da UHE Brecha. E que seja enviado a este 761 

conselheiro o Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório, conforme 762 

determina a resolução 302/2002 do CONAMA. E que o empreendedor seja notificado para 763 

informar a este Conselho as providências em relação ao impacto nos barrancos próximos ao lago 764 

e à ictiofauna no local citado acima. 765 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, está gravado. A UHE Brecha, para 766 

quem não tem conhecimento, fica ali na região de Ponte Nova, mais especificamente no 767 

município de Guaraciaba, ok? Eu pediria inclusive até ao Major. Eu acho que não é sua 768 

jurisdição mais não, não é? Guaraciaba. Mas se você pudesse fazer uma contato para nós, por 769 

favor, com a Companhia lá da região. Fica no município de Guaraciaba, próximo a Ponte Nova. 770 

Se você puder dar uma recomendação para o pessoal intensificar a fiscalização lá, mas nós 771 

também vamos notificar o empreendedor da Novelis, para que ela possa nos apresentar os 772 

relatórios e tomar as providências cabíveis e traremos na próxima reunião para o senhor. Mais 773 

algum conselheiro? Por favor. 774 
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Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Doutor Geraldo Fausto, eu estou um pouco 775 

precisando do seu conselho, porque eu queria requerer audiência pública com relação ao novo 776 

estado dos empreendimentos no trecho entre Brecha e Candonga, Risoleta Neves. E dois 777 

prefeitos, a Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e do Rio Doce, quiseram saber mais sobre o 778 

estado atual das coisas com relação à avaliação ambiental integrada. Seria possível mais 779 

informação do que está sendo feito atualmente com eles? Seria possível? 780 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Está ainda em processo de estudos, não 781 

é isso? 782 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Estudos, é. 783 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Sim é possível. Aí você faz 784 

encaminhamento do pedido. Por favor, deixa o Danilo dar um esclarecimento, mas aí você vai ter 785 

que encaminhar um requerimento. 786 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Já está aqui. 787 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Danilo. 788 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional de Meio Ambiente – A audiência pública, ela 789 

deve ser solicitada após a iniciação do processo. Então, quando o processo se inicia, ele é 790 

publicado, nós temos quarenta e cinco dias após a publicação, onde torna público aquele 791 

empreendimento, para que os interessados solicitem ou até mesmo o órgão ambiental determine 792 

a realização da audiência pública. E não tem nada com a gente ainda. Lá são empreendimentos 793 

que estão em fase de inventário ainda, mas que não existe ainda nenhum projeto de 794 

licenciamento ambiental dentro dos órgãos. Então, assim que ele entrar, aí a gente pode estar 795 

realizando essas audiências públicas, ok? 796 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Ok, obrigado. 797 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mas nada impede de você já deixar o 798 

seu requerimento aqui. Luiz Fontes, por favor. 799 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu apoio a iniciativa do 800 

conselheiro Jorge Dergan, porque desde aquela reunião de Ponte Nova, depois passando pela de 801 

Barbacena, que a gente, os conselheiros esperam uma apresentação desses resultados, não é? Dos 802 

estudos da avaliação ambiental integrada. Então, assim que for possível, Danilo, você está 803 

dizendo que tem que esperar a formalização do processo, não é? Porque ele fez um requerimento 804 

de audiência pública. Está vinculado a um processo, não é? Então, dar ciência ou talvez repassar 805 

aos conselheiros todos esses estudos, se eles já estiverem à disposição da SUPRAM. 806 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Danilo, SUPRAM Zona da Mata. 807 

Danilo Vieira Júnior – O Geraldo já me apresentou. Aqui, são duas coisas distintas. O que eu 808 

entendi que o Professor Jorge Dergan me falou aqui, é a respeito dos empreendimentos entre 809 

Brecha e Brito. São empreendimentos inventariados. Agora, apresentação da avaliação ambiental 810 

integrada independe de licenciamento ambiental. Isso é um estudo, isso não é uma audiência 811 

pública, mas pode ser uma reunião pública, vamos chamar assim, para apresentação desse 812 

projeto. Porque aí não depende só da gente. Esse trabalho não foi realizado pela equipe da 813 

SUPRAM Zona da Mata, mas sim por um grupo de empreendedores, onde envolve Brooksfield, 814 

DM Construtora, Consórcio Candonga e Novelis. Os quatro providenciaram esses estudos. Eu 815 

posso estar entrando em contato com eles, porque eu acho que o mais adequado são aqueles que 816 

elaboraram os estudos estarem lá apresentando, e a gente marcar um dia que seja bom para a 817 

empresa e para os que vão participar, assistindo essa apresentação. E a gente pode estar 818 

articulando isso, o senhor pode estar me ajudando nisso, marcando uma data, verificando um 819 

local para isso, eu entro em contato com a empresa e peço a eles se eles podem ir lá esclarecer 820 

isso para a gente. 821 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Clareou, professor? Mais algum 822 

conselheiro que queira se manifestar? Conselheiro Leandro? Cadê a conselheira Marina? Já foi. 823 

Você quer fazer alguma manifestação? Os requerimentos já foram colocados? Nós temos agora, 824 

então, se nenhum conselheiro quer se manifestar, nós vamos passar para as inscrições. Ah, 825 

conselheiro Robin, por favor. 826 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Só uma informação. Senhor 827 

Superintendente, nós vamos voltar para o sistema de reuniões itinerantes no futuro ou vamos 828 

ficar do jeito que está, nessa sala. 829 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Robin, nós estamos fazendo uma 830 

avaliação. Já há uma proposição de que voltem as reuniões itinerantes, mas ainda estamos 831 

fazendo uma avaliação a nível da SEMAD porque ainda persiste um pouco a dificuldade nossa 832 

de recursos para estar, está bem? Então, nós ainda estamos numa fase de um pouco de contenção 833 

de despesas ainda, mas estamos avaliando essa possibilidade, até porque a proposta inicial foi 834 

essa, da gente estar visitando outros municípios e não só a sede da SUPRAM. Mas assim, na 835 

próxima reunião, de repente, eu já trago para você uma informação mais concreta para os 836 

senhores. A próxima ainda vai ser marcada aqui, está bom? Mas nós vamos dar um jeito de 837 

melhorar o espaço também, está bom? Mais algum conselheiro? Se não tem, nós vamos passar 838 

para as inscrições. Tem uma série de inscritos, mas eu estou acreditando que... Eu queria ver, dos 839 

que se inscreveram, que estão presentes. É melhor do que eu ler tudo. Doutor Léo, Leonardo. 840 

Mais quem? Por favor, seu nome. Como é que é? Por favor, chega cá para frente então, porque 841 

eu vou dar a palavra para vocês. Doutor Leonardo, aí você fica em segundo. Mais algum dos 842 

inscritos? Por favor, cá na frente. Quem mais? Eu acho que só tem os três, não é isso? Então, 843 

primeiro o Doutor Leonardo, por favor. 844 

Leonardo Rezende – Representando a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado – 845 

Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu vim aqui só para fazer um pedido, Doutor Geraldo, 846 

que, primeiro, justificar o requerimento dos municípios. Os municípios também fizeram um 847 

requerimento, que foi feito também pelos conselheiros, no sentido de discutirem em audiência 848 

pública ou reunião pública a avaliação ambiental integrada do rio Piranga, porque os prefeitos de 849 

Santa Cruz e Rio Doce estão preocupados em relação ao projeto da hidrelétrica de Baú I e 850 

estamos preocupados que esse processo de Baú seja votado com base na avaliação ambiental 851 

integrada. Então, no nosso entendimento, nós queríamos nos manifestar sobre a avaliação 852 

ambiental integrada antes de qualquer licenciamento das hidrelétricas do rio Piranga. Então, esse 853 

é o desejo do município de Rio Doce e do município de Santa Cruz do Escalvado. Por isso que 854 

fizemos o requerimento e gostaríamos que fosse respondido. E a última questão, Doutor Geraldo, 855 

é, por fim, o pedido da reunião da SUPRAM lá em Nova Soberba, em Candonga, para a gente 856 

discutir as pendências. Foi feita uma vistoria da SUPRAM, com relação à qualidade da água, que 857 

não ficamos sabendo da vistoria, mas foi feita. Mas, em relação à reunião, para a gente discutir 858 

as pendências sociais que estão pendentes lá desde 2004. Nós já fizemos três ou quatro 859 

requerimentos, sabemos das dificuldades da SUPRAM, do excesso de trabalho que existe em 860 

relação aos técnicos, mas o Prefeito gostaria da presença dos conselheiros, se possível, e da 861 

equipe técnica da SUPRAM, para que a gente possa fazer essa reunião lá em Nova Soberba. Esse 862 

é um desejo da população e fiz novamente um requerimento para ver se pode agendar, se for 863 

possível, brevemente essa reunião lá em Nova Soberba, para a gente discutir finalmente a 864 

questão da reativação econômica. Muito obrigado. 865 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, só para te dar um retorno, Doutor 866 

Léo, nós realmente temos essa disposição de fazer essas reuniões, mas eu estava, inclusive hoje 867 

eu fui cobrado até pelo nosso Superintendente, que eu já na última, na penúltima reunião, nós 868 
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assumimos o compromisso de fazer esse encontro para discutir essas questões sociais que estão 869 

ocorrendo lá. E também tinha uma proposta dessa da Brascan, aqui na Barra de Braúna, aqui em 870 

Laranjal. O que ocorre é o seguinte, nós temos a agenda, estamos agendando, o Doutor Shelley e 871 

eu, um encontro pessoal com a equipe do CEAS, com a presidente do CEAS, entendeu? Para que 872 

a gente possa ter uma conversa anterior a essa visita, porque o CEAS, a partir do momento que 873 

ela retirou, tornou sem efeito aquela resolução deles, ficou meio confuso. Então, nós precisamos 874 

ter uma conversa com eles anteriormente e assim que nós tivermos essa conversa com eles, nós 875 

vamos juntos programar essa visita, porque nós também não podemos fazer sem o CEAS. Está 876 

ok? Fica inócuo a gente ir sem levar a equipe do CEAS junto. Então, fica o nosso compromisso 877 

aqui. O Doutor Shelley retornando das férias, nós estamos com uma agenda programada, eu e ele 878 

iremos ao CEAS, para ter uma discussão com a presidente do CEAS e a equipe dela e assim, 879 

depois que a gente tiver essa conversa, nós vamos agendar essas. Isto. Está ok? Brauna e 880 

Candonga. Você poderia se identificar, porque eu não estou lembrando o seu nome. Por favor, 881 

você me desculpe. 882 

Éder – Boa tarde. Sou representante do Posto... 883 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Como é que é? Por favor. 884 

Éder – Representante do Posto Barreira – Eu só queria pedir a atenção de vocês, apesar do Posto 885 

estar com uma razão social desde 2000, mas o grupo societário mudou no ano passado e a gente 886 

está disposto a adequar o Posto dentro das normas possíveis. A gente tem outros postos... 887 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Sim. Não, pode completar. 888 

Éder – Representante do Posto Barreira – A gente está disposto a fazer o TAC e queria saber 889 

quando pode ser feito, o mais rápido possível, para não ter a necessidade de interditar o Posto. 890 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Aqui você vai procurar a nossa 891 

Superintendência, porque o seu processo foi indeferido agora nessa, mas você vai procurar a 892 

SUPRAM amanhã, a partir de amanhã, se você tiver interesse, aqui mesmo, a sede nossa é aqui, 893 

para que você possa retomar as discussões e a gente tentar trazer de novo seu processo em pauta. 894 

Está ok? 895 

Éder – Representante do Posto Barreira – Está ok. Obrigado, boa tarde. 896 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – De nada. Mas você poderia ter se 897 

manifestado na hora que estava sendo julgado o processo. Seria melhor para você. Agora, você 898 

tem que entrar com novo processo lá na SUPRAM. Está ok? Quem mais? Tem mais um. Por 899 

favor. Por favor, se identifique. 900 

José Roberto Fontes Castro – Sou cidadão pontenovense atingido por enchente, por três 901 

enchentes. Eu volto aqui novamente, mais um apelo aos senhores conselheiros e à SUPRAM e 902 

ao COPAM para ver esse caso que foi citado aqui da avaliação ambiental integrada, que está 903 

sendo, foi feito um levantamento por três empreendimentos. Eu distribuí aí um mapa que foi 904 

inclusive divulgado na imprensa de Ponte Nova pelo próprio empreendedor e acrescentei outros 905 

empreendimentos que estão previstos para esse trecho do rio. Então, se formos avaliar esses três 906 

agora, amanhã vamos ter mais três, depois mais dois, então, fica uma avaliação fragmentada. E 907 

lembrar bem aos senhores que estamos aqui no rio Piranga, no limite do Parque Florestal do Rio 908 

Doce, onde começa essa escadinha. E hoje nós temos aqui nesse gráfico, que foi distribuído, nós 909 

temos aqui Candonga, vai até a Brecha, previsto Nova Brito, Cantagalo, Jurumirim, num trecho à 910 

montante de Ponte Nova, Pontal e Baú, à jusante de Ponte Nova, logo em baixo vem Candonga e 911 

se emenda com Biboca, que começa em São José do Goiabal, transformando, gente, isso que era 912 

rio, desenho de um rio, um gráfico de um rio, uma pilha de reservatórios. Imaginem a qualidade 913 

de água que a população de Ponte Nova vai receber. Essa água que vai ficar paralisada, água que 914 

hoje desce livremente em corredeiras. Que tipo de água vai chegar para essa população? 915 
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Imaginemos todo o vale do Rio Doce, não só Ponte Nova. Uma fatalidade, como nós temos visto 916 

acontecer em todas as partes do mundo, imprevisíveis. E o rompimento de qualquer uma dessas, 917 

à montante, isso vai ao longo do rio Doce todinho, porque para baixo tem Aimorés, tem 918 

Governador Valadares, tem várias barragens para baixo. Uma catástrofe desse porte pode ser 919 

evitada, como pode ocorrer e pode ser evitado que ela ocorra. Então, eu estou aqui muito 920 

preocupado e mais uma vez pedindo aos senhores atenção especial. E que essa avaliação 921 

ambiental integrada, que, se possível, exija de todos os empreendedores avaliação única, não 922 

fragmentada. Que seja feita, como realmente foi pedido aqui, uma audiência pública para dar 923 

conhecimento à comunidade pontenovense. Empreendedores têm conversado com autoridades 924 

em salas fora do recinto público. A gente tem notícia de vereadores encontrando com 925 

empreendedores. Não podemos testemunhar, mas o povo fala. E quando o povo fala, fala 926 

verdade, que fulano foi, que fulano conversou com beltrano. Então, a gente percebe isso, porque 927 

nós não vemos aqui, só o presidente da Câmara. São dez vereadores, onde estão os outros para se 928 

manifestar. Então, a população está inconsciente do que está sendo armado em cima de Ponte 929 

Nova. Muito obrigado a vocês. 930 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, nós lhe agradecemos, mas só para 931 

lhe tranquilizar, parece que você deve ter ouvido aí, há uma proposta de a gente fazer uma 932 

discussão com as equipes para que a gente faça uma avaliação ambiental integrada, não é isso? A 933 

gente vai marcar essa reunião e o senhor vai ter oportunidade de estar participando. Ok? 934 

Obrigado. Mais algum conselheiro? Se não tem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a 935 

presença de todos os senhores, agradecer a equipe da SUPRAM pelo esforço e pelo trabalho que 936 

vem fazendo aqui mais uma vez. Por favor, conselheiro Jorge Dergan. Por favor, conselheiro 937 

Jorge Dergan, conselheira Thaís, por favor. Nós não encerramos ainda a reunião. Pois é, eu estou 938 

gostando da sua participação. Mais uma vez então, gente, meu agradecimento, meu 939 

agradecimento principalmente aos conselheiros novos, o conselheiro Leandro está chegando 940 

agora, hoje ele ficou só na escuta, mas a Doutora Thaís também tomou essa posição na primeira 941 

reunião que ela veio. Hoje já está muito falante para o meu gosto. Mas está bom, é isso mesmo. 942 

É brincadeira, Doutora Thaís, a gente precisa realmente de conselheiros realmente atuantes, que 943 

se manifestem, que falem, está certo? Que a gente possa estar, aqui está aberto para discussão. 944 

Isso é só uma brincadeira para descontrair. Estou gostando muito da sua posição e de toda a 945 

equipe. Eu acho que o Leandro também vai, daqui a pouco vou ter que estar contendo ele 946 

também. Mas eu agradeço mais uma vez então a todos os senhores. A próxima reunião, para 947 

vocês agendarem aí, dia 22. Próxima reunião em 22 de março, aqui mesmo em Ubá, nós vamos 948 

tentar, nesse período, eu vou estudar a possibilidade da gente estar voltando às reuniões 949 

itinerantes. Eu vou fazer a comunicação na próxima reunião, dia 22. Obrigado a todos, bom 950 

retorno. Galba, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Esteja conosco aí 951 

sempre, está bom? Um abraço então para todos. Felicidades, bom retorno. 952 


