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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 60ª (sexagésima) Reunião 

Extraordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM. Realizada em 12/04/2010 (doze de abril 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: Antônio Teixeira 

Matos; Aurélio Augusto de Sousa Filho; Cap. PM Edmar Pires; Carlos Alberto Marques da 

Silva; Cláudio Amaral; Cláudio Pacheco Pereira; Edson Teixeira Filho; Igor Messias da 

Silva; Joaquim Arildo Borges; Josálvaro de Castro Guimarães; Licínio Eustáquio Mol 

Xavier; Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Marcelo Caio Libanio; Michel Henrique Pires; 

Moisés Moura Brito Júnior; Robin Le Breton; Thaís Lamim Leal Thomaz.  

 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Vamos, de pé, ouvir o Hino Nacional. 1 

(Execução do Hino Nacional Brasileiro).  Senhoras e senhores, boa tarde. É uma satisfação estar 2 

aqui com os senhores, mais uma vez agradecer principalmente a colaboração dos senhores 3 

conselheiros, que acolheram a nossa convocação extraordinária. Sabemos que é um pouco de 4 

sacrifício para cada um, mas, de antemão, agradeço inclusive pelo quorum, que está bastante 5 

representativo, mesmo sendo uma extraordinária. Gostaria também de trazer a todos os senhores o 6 

abraço do Dr. Shelley e o agradecimento dele que, infelizmente, não está podendo participar 7 

dessas reuniões, uma vez que nós estamos numa fase de transição em Belo Horizonte, com 8 

alteração de poderes e ele também acumulando funções. Pediu que trouxesse mais uma vez, 9 

pedisse desculpas pela ausência e trouxesse um abraço dele a todos os senhores e senhoras. 10 

Agradecer também a presença e a participação maciça dessa platéia aí interessada nas questões 11 

ambientais, principalmente daqui da Zona da Mata, os nossos empresários, ambientalistas, 12 

técnicos, consultores e nossos colegas técnicos da SUPRAM da Zona da Mata. E já trazendo 13 

também o agradecimento pela presença já em nosso meio da Dra. Thaís, que estava um pouco 14 

atrasada, mas está chegando a tempo. Dra. Thaís, nós estamos iniciando a reunião. Também dizer 15 

da nossa satisfação de ter aqui no nosso meio a Dra. Tereza Raquel, também Promotora de Justiça 16 

da comarca de Manhuaçu, mas nossa conterrânea de Ubá, ubaense, filha de família conceituada 17 

aqui em Ubá e amiga nossa, que vai ser, de agora em diante, está sendo nomeada para suplente da 18 

Dra. Thaís. Para nós é uma satisfação muito grande em ter a senhora, viu Dra. Teresa Raquel, 19 

aqui conosco. Se tiver oportunidade, assentar aqui mais próximo. É bom para que a senhora possa 20 

estar acompanhando a reunião conosco aqui. Pediria até à nossa organização aí que pudesse, 21 

Daniel, trazer uma cadeira para a Dra. Teresa Raquel, para assentar junto com a Dra. Thaís aqui. 22 

Apesar dela não poder votar e nem falar, mas ela já vai treinando para estar conosco aqui no 23 

futuro, numa eventualidade que possa acontecer. Nós daremos então início à reunião. Também 24 

agradecer a todos os senhores, senhoras e aos conselheiros pela colaboração e a participação na 25 

reunião passada, do apoio que deram e a respeitabilidade ao nosso colega Fernando Gesualdi 26 

Reiff, que nos substituiu na última reunião em virtude de eu ter estado também num compromisso 27 

de governo e não pude estar presente, mas agradeço pelo que vocês fizeram. Já tive informações 28 

do que se passou aqui na reunião e como foi conduzida por ele. Espero que a gente possa estar 29 
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sempre com vocês, mas, num momento de dificuldade, de repente, ele vai retornar para estar 30 

presidindo também uma outra reunião. (...) As facilidades para o desenvolvimento das atividades 31 

e a facilidade, inclusive para o público, que precisa usar os órgãos de governo, encontrar todas as 32 

secretarias, todos os órgãos de governo instalados num mesmo local. Você sobe um andar, dois, 33 

três andares, você fala com três, quatro secretarias de estado ao mesmo tempo. Você não tem que 34 

ficar se deslocando de um lugar para outro, não é? Fora a comodidade das instalações, que é coisa 35 

de primeiro mundo. Está dando satisfação de trabalhar lá e os próprios servidores públicos estão, 36 

depois que foram, tiveram uma grande resistência para ir, depois que chegaram lá, agora já estão 37 

satisfeitos com as novas instalações. São obras que foram feitas dentro do mais alto padrão de 38 

sustentabilidade. Nós que lidamos com a questão ambiental, lá se preocupou com a economia de 39 

energia, com economia de água, com economia de materiais, então, quem conhecer vai gostar. 40 

Então, todos senhores estão convidados. Gostaria então de passar para o terceiro item da pauta, 41 

“Comunicado dos Conselheiros”. Senhores conselheiros, se alguém tem alguma comunicação a 42 

fazer. Dra. Thaís, por favor. 43 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Não seria bem um 44 

comunicado, só para relembrar da última reunião ordinária que nós tivemos, eu propus uma 45 

moção quanto à votação da questão das licenças “ad referendum” e o presidente da reunião, 46 

naquele momento, disse que iríamos votá-la ao final. Como a reunião ordinária delongou muito, 47 

eu gostaria que fosse votada nessa reunião a moção e, quando for o momento, eu posso 48 

novamente relembrar aos conselheiros, até aqueles que não estavam presentes, o que seria o teor 49 

da moção. 50 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Fica na sua vontade. Nós podemos fazer 51 

agora. Fica ao seu critério. Ou, se quiser, em assuntos gerais, no final. Está ok? Então faz agora de 52 

uma vez, por favor.  53 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Para aqueles conselheiros 54 

que não estavam presentes na última reunião e relembrando os que estavam e participaram da 55 

discussão sobre o procedimento administrativo do DER, que foi votado aqui na última, uma 56 

questão que foi suscitada pelo nosso parecer de vista foi o envio do processo ao plenário do 57 

COPAM, sem que a própria decisão, assinada pelo Dr. Shelley, estivesse nos autos. E essa 58 

decisão, quando veio, veio sem fundamentação nenhuma para a questão da urgência, que é o caso 59 

que é uma exceção à regra, de o próprio Secretário Executivo do COPAM poder conceder essas 60 

licenças “ad referendum” e não estava com essa fundamentação também. Aí a moção seria no 61 

seguinte sentido, de oficiarmos ao COPAM da URC/Zona da Mata, oficiarmos lá ao Dr. Shelley, 62 

para que ele tome essa cautela diante de pedir para incluir em pauta um processo, que ele viesse 63 

instruído com a decisão e a sua respectiva fundamentação, nos termos do art. 13, do Regimento 64 

Interno. 65 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – A redação já está pronta, eu estou sendo 66 

informado. Então nós já, antes de passar para outro conselheiro, já vou colocar em votação essa 67 

proposta de moção da Dra. Thaís. Os conselheiros que são pela sua aprovação, por favor, 68 

permaneçam como estão. Aprovado. Só queria lembrar, já aprovamos, só queria lembrar para a 69 

Dra. Thaís e para os demais conselheiros que essa questão que ela colocou já está sanada no 70 

processo, já está todo sanado, então, está ok o processo, não tem mais dúvidas em termos de 71 

colocar em votação. Está ok? Conselheiro, por favor, se apresenta. 72 

Cláudio Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – Eu, em virtude da importância 73 

desse tema que a Dra. Promotora colocou aqui agora, não obstante a importância dos outros itens 74 

de pauta, eu gostaria de pedir a inversão de pauta, para que esse item número 11 fosse colocado 75 

em discussão no início da votação, porque eu acho que é um item polêmico e que pode... 76 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Tá, mas vamos deixar a sua proposta, eu 77 

quero primeiro, nós estamos primeiro na pauta de Comunicados. Vamos ver se tem mais algum 78 

comunicado. Conselheiro Luiz Fontes.  79 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Boa tarde a todos. Eu 80 

gostaria de passar para os conselheiros, assim como a gente vem fazendo desde que a gente 81 

representa o Ambiente Brasil Centro de Estudos neste Conselho, uma cartilha que ficou pronta na 82 

sexta-feira, chama “Campo das Vertentes, Berço das Águas do Paraopeba” e que a gente, no 83 

contexto de um empreendimento lá em Jeceaba, Entre Rios de Minas e São Braz do Suaçuí, eu já 84 

distribuí outra cartilha aqui, essa é com mais textos, abordando o Paraopeba, mas focando em 85 

biomas, bacias hidrográficas, licenciamento e mudanças climáticas, a pedido, inclusive, 86 

licenciamento e mudanças climáticas, da técnica Fátima da SUPRAM Central. Então, eu vou 87 

passar para os conselheiros e para os técnicos que estão aqui na mesa e é uma contribuição que o 88 

Ambiente Brasil traz nessa parte de Educação Ambiental relacionado a alguns temas, alguns dos 89 

quais a gente discute com intensidade aqui. 90 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Licínio, por favor. 91 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 92 

Dr. Geraldo, em nome do presidente da AMM, Prefeito José Milton, de Conselheiro Lafaiete, 93 

fazemos um convite aqui aos companheiros da SUPRAM, aos colegas aqui do COPAM, público 94 

em geral, para o evento, grande evento que se apresenta no dia quatro, cinco e seis de maio 95 

próximo, no EXPOMINAS. É o 27º. Congresso Mineiro de Municípios. Esperamos ter lá seis mil 96 

figuras do meio público municipal, estadual e federal. Dentre personalidades presentes nesse 97 

evento, temos a confirmação do candidato, pré-candidato à presidência da república, José Serra e 98 

a Dra. Dilma Rousseff. Na próxima reunião do COPAM vocês terão aqui o convite extensivo e 99 

formalizado a cada um de vocês. Muito obrigado. 100 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, conselheiro Licínio. Mais algum 101 

conselheiro? Ninguém mais quer fazer uso? Então, eu vou colocar a proposta do nosso 102 

conselheiro Cláudio, Comitê de Bacias, mas eu queria antes lembrar aos senhores conselheiros de 103 

que é preciso a gente refletir um pouco, sabe Cláudio, em relação a essa inversão, porque os 104 

outros processos da pauta ficaram prejudicados na reunião passada, justamente por causa do 105 

processo do DER, está certo? Então, se a gente inverter a pauta, nós estamos prejudicando de 106 

novo os outros processos. Então, eu proporia que a gente mantivesse a pauta, porque todos os 107 

outros processos estão voltando da pauta anterior justamente porque o processo do DER travou a 108 

pauta, está certo? Então, nós estaríamos prejudicando outros empreendimentos, outros 109 

empreendedores, mas eu coloco à apreciação dos demais conselheiros, não é? Para que a gente 110 

faça uma avaliação e decida, porque a decisão, ela tem que ser dos conselheiros, mas eu gostaria 111 

de ponderar com você isso, porque todos os processos estão voltando porque não puderam ser 112 

julgados na reunião passada, então, nós estaríamos prejudicando vários empreendedores que estão 113 

aqui aguardando julgamento dos processos deles. Se você ainda mantém a sua proposta... 114 

Cláudio Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – É bom que fosse votado, 115 

porque é um ponto relevante, de importante... 116 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, é preciso você se identificar, 117 

porque a reunião é gravada. Você tem que falar o seu nome e quem você representa. 118 

Cláudio Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – Meu nome é Cláudio Amaral, 119 

eu sou vice-presidente do Comitê dos afluentes mineiros das bacias hidrográficas dos rios Pomba 120 

e Muriaé. Se for atrapalhar a pauta, até retiro a minha proposta, mas eu acho que esse tema é um 121 

tema que tem que ser discutido exaustivamente e eu acredito que resolvida nessa reunião, porque 122 

é um ponto importante para o desenvolvimento da nossa região da Zona da Mata e que já está a 123 
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espera há algum tempo, mas se o senhor, como presidente da reunião, acha que seria interessante 124 

que se votasse os outros primeiro, tudo bem. 125 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, eu estou só ponderando, eu vou 126 

colocar à votação dos senhores. Dra. Thaís, por favor. 127 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só para avisar, porque não 128 

está sendo levado em consideração isso, o Ministério Público vai, como ninguém está sabendo 129 

mesmo, pedir vistas desse recurso. Então, poderia colocar na frente, tanto faria, entendeu? 130 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mas mesmo assim eu tenho que ouvir os 131 

senhores conselheiros, está ok? Eu não posso decidir por mim nem pelo conselheiro que propôs. 132 

Eu vou submeter à apreciação dos senhores conselheiros, mas antes pergunto se tem mais algum 133 

conselheiro que tenha a fazer algum comunicado? Conselheiro Igor, por favor. 134 

Igor Messias da Silva – SEDE – Não é nem um comunicado, é a respeito da discussão da 135 

proposta, só para colocar o ponto aqui, que eu sou favorável pela manutenção da ata, da pauta da 136 

forma como ela está, porque a discussão é importante, talvez nem vá ocorrer, mas da outra vez ela 137 

durou três horas e meia e é a segunda vez que muitos empreendedores estão aqui, os mesmos 138 

empreendedores ficaram as três horas e meia aqui da outra vez. Então, sou a favor da manutenção 139 

da pauta como ela está colocada. 140 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mais algum conselheiro? Algum 141 

conselheiro que queira se manifestar? Você está querendo? É sobre esse mesmo assunto? Então, 142 

por favor, se identifique, por favor. 143 

José Andrade – Boa tarde senhoras conselheiras, senhores conselheiros, na verdade é uma 144 

sugestão, presidente. 145 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – José Andrade de onde? 146 

José Andrade – Engenho Nove – Empresa de consultoria que está acompanhando uma das 147 

empresas que está pautada aqui para hoje. Na verdade era uma sugestão que eu queria dar. A 148 

gente que acompanha essas reuniões de COPAM ao longo do Estado, nós percebemos que o Dr. 149 

Shelley, presidente das URCs, ele tem adotado uma postura nas reuniões que tem dado uma 150 

celeridade muito interessante. Ele lê absolutamente todos os processos, independente de itens, do 151 

primeiro ao último item, os destaques ficam presentes, os processos que não forem destacados, 152 

todos são votados em blocos, as pessoas vão embora. E para os senhores conselheiros isso é 153 

interessante, porque sobra inclusive mais tempo para que os processos mais polêmicos, que os 154 

senhores necessitem de mais tempo para discuti-los, possam discuti-los com mais tranquilidade. E 155 

as pessoas ao mesmo tempo ficam livres dos processos que foram pautados, já foram votados, já 156 

foram embora e não atrapalham a reunião. É só uma sugestão. Obrigado. 157 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, mas nós já temos adotado em 158 

alguns casos essa sua sugestão aqui, entendeu? E talvez hoje a gente possa adotar em alguns 159 

casos. Ainda tem o item nove, o oito, talvez nós possamos fazer votação em bloco, não é? Mas 160 

então eu vou, se não tem mais nenhum conselheiro que queira se manifestar, eu coloco então em 161 

votação a proposta do conselheiro Cláudio para a inversão de pauta. Os conselheiros que são pela 162 

inversão da pauta, colocando o último item, invertendo, trazendo o último item de pauta, o item 163 

11 para discutir agora no início da reunião, aqueles conselheiros que são pela inversão, por favor, 164 

permaneçam como estão. Os que não são, por favor, se manifestem. Mantida a pauta então. Foi 165 

vencida a proposta do conselheiro Cláudio, ok? Então, passamos já, para não perder mais tempo, 166 

ao item quatro, Exame da 59ª, ata da 59ª. Reunião Ordinária, realizada na data de 22/03/2010. 167 

Pergunto se algum conselheiro tem... Conselheiro Luiz Fontes. 168 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Gostaria saber em que 169 

hora a ata foi colocada à disposição.  170 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Cleysson, por favor. 171 

Cleysson – Administrativo da SUPRAM Zona da Mata – Foi colocada quarta ou quinta-feira, me 172 

parece. 173 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bom, porque eu tentei 174 

hoje pela manhã e eu não consegui abrir a ata. Ela já estava à disposição então desde a semana 175 

passada. Hoje de manhã eu não consegui achar a ata no site da SUPRAM. 176 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pergunto se tem algum outro conselheiro 177 

que teve essa mesma dificuldade do conselheiro Luiz Fontes. Conselheiro, estou perguntando, 178 

conselheiro, se tem algum conselheiro aqui que teve dificuldade de ter acesso à ata. Todos os 179 

senhores tiveram acesso à ata em tempo hábil? Então, nós vamos manter em votação. Se tivesse 180 

mais alguns, eu retirava para voltar na ... Quer que mude? Pode manter? Por favor, então o 181 

destaque é aqui do nosso Assessor Jurídico, por favor. 182 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Boa tarde. 183 

Gostaria de solicitar a correção da linha 928 e 929. Quando da minha manifestação, está dito aqui 184 

que especificamente na Deliberação Normativa número 74 era possível e legal, ante a norma 185 

estadual. E a digitação ficou errada, ficou ilegal, ante a norma estadual. E na linha 929, a emissão 186 

de uma certidão de expensas, ficou emissão de certidão dispensa. Obrigado. 187 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Feita a correção, pergunto se tem mais 188 

algum destaque. Se não tem, coloco em votação a ata da 59ª. Reunião ordinária, realizada na data 189 

de 22/03/2010. Os conselheiros que são pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovada, com 190 

abstenção do conselheiro Josálvaro. Item cinco, Processo Administrativo para exame de Licença 191 

de Instalação. 5.1, Samarco Mineração S.A. – Linhas de transmissão de energia elétrica e 192 

Subestação de energia elétrica – Mariana/MG – PA Nº 06345/2005/002/2009 – Classe 5 – 193 

Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. – Sobrestado em 22/03/2010. Em discussão. Conselheira 194 

Thaís, por favor. 195 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É um questionamento ao 196 

Dr. Leonardo, se aquelas nossas considerações da penúltima reunião ordinária foram levadas em 197 

consideração, foram sanadas, ou seja, seria a publicação do decreto de utilidade pública. E se esse 198 

decreto já está dentro dos autos e se realmente foram, se o parecer único foi modificado a redação 199 

quanto às compensações ambientais. 200 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – De fato, 201 

inclusive a pauta está errada nesse sentido, porque era para constar aqui retorno da diligência e, 202 

para minha surpresa aqui, só detectei isso agora, não constou. Então, para esclarecimento aos 203 

conselheiros, o processo da Samarco, Linha de transmissão, está retornando agora de diligência, 204 

diligência esta solicitada pelo Ministério Público em 22 de fevereiro de 2010. E preciso esclarecer 205 

que a diligência foi requerida tendo em vista a ausência de declaração específica de utilidade 206 

pública para implantação, instalação do empreendimento, tendo em vista que haverá supressão de 207 

vegetação do bioma Mata Atlântica. E com relação à diligência, eu quero esclarecer que no dia 13 208 

de março de 2010 foi publicado no Diário Oficial do Estado, Minas Gerais, o Decreto 45.325, em 209 

que o Governador do estado, chefe do poder executivo, declarou de utilidade pública, para fins do 210 

disposto na alínea “b”, do inciso 7, do art. 3º, da Lei federal 11.428, o empreendimento Samarco 211 

Mineração S.A., para instalação da linha de transmissão de acesso à rede básica do sistema 212 

interligado nacional, obra de infra-estrutura de interesse nacional destinado ao serviço público de 213 

energia no município de Mariana, tendo sido reconhecidos também o interesse, alta relevância e o 214 

interesse nacional. Entendemos que a diligência foi atendida nesse aspecto. O empreendimento, 215 

dessa forma, atendeu o requisito legal e foi declarado de utilidade pública. 216 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, conselheira. 217 
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Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – E quanto à redação, a 218 

questão quanto às compensações ambientais? Só faltou isso. 219 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor. 220 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Com relação 221 

às compensações florestais, na verdade, a compensação ambiental, ela está já com a redação 222 

padronizada dentro do SISEMA e a nossa redação está de acordo com o que está determinado no 223 

âmbito da SEMAD. Com relação às compensações florestais, nós vamos solicitar o 224 

desmembramento da condicionante número seis, após a votação aqui do processo, da mesma 225 

forma que nós fizemos com a PCH Brito na reunião passada. E aí eu vou fazer a proposta depois, 226 

do desmembramento da condicionante seis. 227 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok Doutora? Mais algum conselheiro? 228 

Se não precisa de esclarecimento, nós vamos colocar o processo em votação. Os conselheiros que 229 

são pela aprovação do processo 5.1, Samarco Mineração S.A. – Linhas de transmissão de energia 230 

elétrica e Subestação de energia elétrica – Mariana/MG – PA Nº 06345/2005/002/2009 – Classe 231 

5, em votação, os conselheiros que são pela sua aprovação, permaneçam como estão. Aprovado 232 

por unanimidade. Destaque para o nosso Diretor Jurídico, Leonardo. 233 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – O destaque 234 

que nós vamos solicitar, então, é para o desmembramento da condicionante número seis, que 235 

prevê, de forma genérica, apresentação de termo de compromisso para compensação florestal. Ela 236 

vai ficar então, a proposta é no seguinte sentido, que ela se divida em dois subitens: Apresentar 237 

proposta de compensação por intervenção em área de preservação permanente, prevista na 238 

resolução CONAMA 369, de 2006, protocolizada junto à Câmara de Proteção à Biodiversidade. 239 

Prazo: 60 dias. E apresentar proposta de compensação por supressão de Mata Atlântica, prevista 240 

na Lei 11.428, de 2006, protocolizada junto à Câmara de Proteção à Biodiversidade. Prazo: 60 241 

dias também. 242 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Entenderam? Estão de acordo? Por 243 

favor, então vamos colocar em votação o destaque proposto pelo nosso Diretor Jurídico. Os 244 

conselheiros que são pela aprovação do destaque, permaneçam como estão. Aprovado. Item seis, 245 

Processos Administrativos para Exame de Licença Prévia concomitante com a Licença de 246 

Instalação. 6.1, Domingos Sávio Teixeira Lanna Filho (Fazenda Quilombo) – Suinocultura (ciclo 247 

completo) – Ponte Nova/MG – PA Nº 05572/2009/001/2009 – Classe 3 – Apresentação: 248 

SUPRAM Zona Da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Em discussão. Conselheiro Antônio Matos, 249 

por favor. 250 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Nós vamos agora já partir para discussão do processo? 251 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Está em discussão o processo 6.1. 252 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Bom, continuo naquele problema da falta de anotação da 253 

responsabilidade técnica. E a questão é a seguinte, está proposto para o sistema de 254 

tratamento/disposição final, aplicação no solo, então, eu acho que tem que cobrar como 255 

condicionante mais firme a definição dessa dose de aplicação, definida por profissional 256 

devidamente habilitado. 257 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, mas você vai propor então? Você 258 

está propondo isso como condicionante? Ok. Doutora Thaís, por favor. 259 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Parece-me que as 260 

propriedades contíguas a essa propriedade aonde vai ser gerado, vai ter essa atividade de 261 

suinocultura, elas vão receber o produto da ferti-irrigação. Eu gostaria de saber se essas outras 262 

duas propriedades, parece-me que são do mesmo proprietário, se elas têm área de reserva legal 263 

averbada. 264 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, técnico. 265 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Respondendo primeiro ao Professor 266 

Antônio Matos, na introdução fala do responsável técnico, que é o Luiz Otávio Teixeira 267 

Guimarães, zootecnista. A questão de disposição no solo, não foi colocada uma condicionante, 268 

porque essa seria uma licença prévia e de instalação. Então, eu pensaria que seria para a de 269 

operação que seria pedido isso. Mas se quiser colocar de uma vez, não há problema nenhum. 270 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – E a questão da Dra. Thaís? 271 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Justamente, essas propriedades que 272 

são contíguas são do mesmo proprietário. Não foi feito o licenciamento junto. A intenção dele era 273 

unificar as matrículas e fazer o licenciamento junto, justamente por falta da reserva, mas ele já 274 

está averbando a reserva, já está assinando esse termo de compromisso dessa averbação da 275 

reserva legal para essas duas propriedades, que seriam não passíveis por ser bovinocultura e ter 276 

em torno de cento e poucas cabeças cada. 277 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, eu gostaria de propor 278 

uma condicionante. Como condicionante, já que ele já está fazendo, não vai dar prejuízos, só para 279 

a gente colocar que a gente cobrou. Seria regularizar as áreas de reserva legal das propriedades 280 

contíguas, onde será feita a ferti-irrigação. E quanto à questão, me parece também do colega 281 

conselheiro, o Ministério Público tem uma preocupação quanto a essa questão da ferti-irrigação. 282 

A gente acha que merece muitos cuidados, porque nesse caso de ferti-irrigação, os nutrientes em 283 

excesso podem acarretar poluição dos recursos hídricos. O excesso de nutrientes pode causar 284 

danos graves, como eutrofização na água. Assim, eu sugeriria uma condicionante nos seguintes 285 

termos: “Comprovar, por laudo técnico e monitoramento, a viabilidade da continuidade da ferti-286 

irrigação de pastagens nas proporções atuais. Caso seja verificado o excesso de nutrientes no solo, 287 

potencial de contaminação de corpos hídricos, deverá o empreendedor reduzir a ferti-irrigação 288 

para padrões adequados. Prazo: 30 dias a partir da concessão da licença”. 289 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu acho que a proposta do Professor 290 

Antônio Matos já supre isso, que seria o monitoramento do solo. Mas eu ainda continuo achando 291 

que isso poderia ser na LO, porque hoje, na LP e LI, não tem geração de efluentes. Então, seria 292 

um novo processo, quando viria um novo processo para regularização, para realmente começar a 293 

operar, seria pedido isso. 294 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Antônio Matos, por favor. 295 

Não, um momento só. Satisfeita, Dra. Thaís? 296 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Continuo pedindo para 297 

submeter à votação, porque... 298 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, mas por enquanto está satisfeita? 299 

Conselheiro Antônio Matos. 300 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Eu penso o seguinte, essa é justamente a hora da gente 301 

definir se a propriedade pode se implantada ou não. Porque se ela não tiver área, concordo 302 

plenamente com a colega que colocou muito bem a questão da poluição de solo e de recursos 303 

hídricos, porque se ele não tiver área em que seja disposto esse resíduo de forma harmônica, ou 304 

seja, que não venha trazer prejuízo à qualidade do solo, água e consequentemente ao ecossistema, 305 

não pode ser aprovado. Eu acho que essa é a hora mesmo. 306 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Igor. 307 

Igor Messias da Silva – SEDE – Vamos tentar operacionalizar aqui. Toda condicionante, ela tem 308 

que ter um prazo. Esse tipo de solicitação que a gente vai fazer, ele deveria cumprir essa 309 

condicionante após a emissão da LO. Nós podemos colocar uma condicionante para ser cumprida 310 

após a concessão da LO? Pode? Ok. 311 



8 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, conselheiro Edson. 312 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – À dúvida do Professor Antônio Matos, eu respondo o 313 

seguinte, eu acho que foi feito um projeto, foi analisado pelos técnicos da SUPRAM e se amanhã 314 

ou depois esse empreendedor estiver trabalhando fora dos limites impostos pela legislação, que 315 

ele seja punido. Eu não vejo, nesse momento, que você tem que definir uma determinada área 316 

capaz de receber. Ele tem que ter, com as condicionantes que são colocadas, ele tem que ter área 317 

suficiente para receber esses efluentes que vão ser gerados no empreendimento dele. Então, eu 318 

não vejo porque fazer previamente uma inscrição de área capaz de receber isso aí. É possível, 319 

dentro do projeto, após a LO, inclusive comprovar, através de análise, que vão estar, com certeza, 320 

nas condicionantes, através das análises, se aquele local em que está sendo depositado esse 321 

produto é capaz de receber área suficiente. Se não estiver, ele vai ter que arrumar uma outra área 322 

ou vai ser punido por isso. Não vejo porque nós ficarmos nesse momento definindo tamanho de 323 

área capaz de receber esses efluentes. 324 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, conselheiro Antônio Matos. 325 

Antônio Teixeira Matos – ABES – A questão é a seguinte, uma vez definido que a propriedade 326 

dele não tem condições de receber aquela carga produzida para aquele número de animais, não 327 

vai se liberar aquela quantidade de animais a serem produzidos nessa unidade de crescimento, tal 328 

como se faz nos países mais desenvolvidos. Eu acho que na Holanda, na Holanda quando um cara 329 

pede para instalar uma suinocultura, primeiro verifica qual é a área que você tem, para ver 330 

quantos animais você pode criar. É assim que tem que funcionar, senão, depois, recorrer ao 331 

impacto ambiental que já foi produzido, eu acho isso totalmente inconsequente. 332 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Coloquei uma condicionante para 333 

análise do solo, justamente para já facilitar isso para a LO, mas não vejo problema nenhum a 334 

gente pedir com um prazo aí, antes da formalização da LO, uma análise do solo e os efluentes que 335 

seriam dispostos ali, calculados. Vamos dizer que seria teórico, um cálculo teórico com uma 336 

ART, como a gente tem pedido em outros que estão na LO. Então, não vejo problema nenhum 337 

quanto a isso. 338 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Danilo, por favor. 339 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – É só para tentar 340 

enriquecer a discussão aí, a gente não tem como fazer uma análise de solo de efluentes antes de 341 

começar a gerar esse efluente. Então, eu não vejo como botar em prática essa condicionante antes 342 

da formalização da LO. Eu acho que a gente pode sim, colocar sim, mas estabelecer isso após o 343 

início das atividades. E outra coisa, área para fazer ferti-irrigação, eu acho que a gente pode 344 

pensar em outras alternativas, porque ele pode não mexer com a ferti-irrigação. Ele pode tratar 345 

esse efluente e lançá-lo tratado, que é outra alternativa também que pode acontecer. Então, essa 346 

área para receber esse efluente, eu acho que a gente tem que discutir isso melhor, para não ficar 347 

uma coisa, a gente penalizar o empreendedor. 348 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Há estudos teóricos, não é Danilo? A 349 

gente sabe que o efluente da suinocultura tem uma média, vamos dizer assim, de nitrogênio, 350 

fósforo e tal, então, dá para a gente fazer esse cálculo, se for preciso. Mas uma coisa que me deixa 351 

tranquilo é o seguinte, porque é uma propriedade que vai ser instalada para mil matrizes, mas o 352 

primeiro passo seriam 250 no primeiro ano, 250 no segundo ano. Isso aí a gente já teria essa 353 

análise de solo, já com menor quantidade de efluente. E depois, conforme, segundo mesmo o 354 

empreendedor me falou, conforme a disponibilidade do mercado, preço e capital também do 355 

empreendedor, ele implantaria as outras 500, numa segunda etapa. Então, na primeira etapa nós 356 

vamos ter, vamos dizer, 500 matrizes daqui a um ano e meio, dois anos. Então, há tempo da gente 357 

fazer essa análise do solo e, como o Edson falou, se for o caso, corrigir. 358 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. 359 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Só para encerrar. Não precisa a unidade já estar em produção 360 

para a gente saber o que ela vai produzir de nitrogênio, fósforo, potássio, DBO. Isso tudo, o Breno 361 

já disse, é possível a gente estabelecer, no caso, definir, o profissional vai falar qual a lâmina que 362 

vai ser aplicada ao solo, posto que ele vai definir a área que ele tem disponível e a gente vai 363 

analisar se é razoável ou não. 364 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Conselheiro Luiz Fontes, por favor. 365 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu concordo com as 366 

preocupações do conselheiro Antônio Matos e Dra. Thaís, até porque o item 5.3, solo e 367 

declividade, ele tem resultado de apenas dois pontos de solo e que, com a quantidade razoável de 368 

areia, não tem especificação maior. Fala, inclusive, de drenagem limitada e que as informações, 369 

de acordo com as informações do IBGE, os principais solos são tais e tais, ou seja, está muito 370 

genérico, muito superficial. Eu entendo também que não tem que esperar LO para esse tipo de 371 

estudo não. O estudo mais detalhado, um pouco mais detalhado do solo e da capacidade que eles 372 

vão ter de reter, é importante. Se deixar para a LO, nós já vamos estar, aí sim, poderia atrasar o 373 

início das operações, porque depois vem a pressão. Já está pronto, vai atrasar, porque teria de 374 

permitir a chegada desses resultados. Esses são resultados importantes para esse Conselho definir 375 

a liberação da LO. Esse é o ponto que o Professor Antônio Matos está chamando atenção, que eu 376 

concordo com ele. 377 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu concordo plenamente com o 378 

Professor Antônio Matos, mas quando eu digo LO, não seria depois da aprovação da LO e sim no 379 

processo da LO, na formalização da LO, processo físico. 380 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Então vamos colocar em... Mais 381 

algum conselheiro? Eu vou colocar em votação. Já foi discutido o suficiente. Tem algum 382 

conselheiro que queira se manifestar? Se não tem, conselheiro Luiz Fontes, rapidamente. 383 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Já é outra questão, dentro 384 

do mesmo processo. 385 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não vem com mais questão não, você... 386 

Então faz o favor, por favor. 387 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Ela é simples. Tem uma 388 

condicionante número sete aqui, que é construir um local coberto para armazenamento temporário 389 

dos resíduos sólidos. Lá no texto diz que não tem agro químicos, a princípio. Lá não tem, mas 390 

mesmo assim, uma condicionante que fala só do local coberto, pode ser um local coberto de terra 391 

batida. Então, está meio fraco isso aqui. Eu entendo que se é para ter um local adequado para 392 

receber, não precisa ser para, porque lá mesmo fala, no texto, se tiver agro químico, vai ser 393 

encaminhado para quem de direito, a central de recebimento ou posto de recebimento de 394 

embalagens vazias de agrotóxicos. Mas, do jeito que está aqui, isso repete em várias vezes em 395 

outros processos de suinocultura, está extremamente comprometedor, porque poderia só fazer 396 

uma coberta de sapé, chão batido de terra e estaria completamente inadequado. 397 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Conselheira Thaís, por favor. 398 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Quanto às APPs da 399 

propriedade rural, é noticiado no parecer único que lá também é exercida atividade de 400 

bovinocultura. Então, a preocupação do Ministério Público é com o cercamento dessas APPs, 401 

contra o pisoteio do gado. Então, a gente entende que colocar isso como condicionante é 402 

recorrente, necessário, porque a lei diz que as APPs devem ser protegidas e a única forma de 403 

proteger, no caso do pisoteio, é o cercamento. A condicionante seria da seguinte forma: 404 

“Promover o cercamento das APPs contíguas às áreas de pastagem, para proteção contra o 405 
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pisoteio de gado. Prazo: 60 dias a partir da concessão da licença”. Outra questão também, quer 406 

falar sobre isso primeiro? A gente passa para outra? 407 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu acho que a lei também permite a 408 

dessedentação de animais. Então, permite o acesso até o curso d’água. Não sei como é que fica aí 409 

o confronto de leis. Eu acho que toda propriedade que a gente for, os animais têm acesso ao curso 410 

d’água. 411 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, deixa a Dra. Thaís terminar. 412 

Já terminou, Dra. Thaís? Não, deixa a Dra. Thaís primeiro. Por favor. 413 

Igor Messias da Silva – SEDE – Talvez uma questão, uma análise jurídica mais aprofundada 414 

sobre o tema, porque existe um decreto também de recuperação de APPs, de 2009, que colocou 415 

um prazo para essa regularização. Não sei se seria aplicável nesse caso aqui, mas é de vinte anos 416 

para a recuperação. 417 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, quer continuar Dra. Thaís? 418 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Agora, inclusive esse tema 419 

que eu vou falar, nesse caso também vai se aplicar aos demais itens de pauta hoje aqui, que é a 420 

questão... 421 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, mas nós estamos avaliando o item 422 

6.1. 423 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Sim, mas esse também tem 424 

a mesma discussão vai ser tratada em todos. 425 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Eu gostaria que a senhora se detivesse 426 

no 6.1, porque nós precisamos fechar e votar. 427 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É a questão da colocação de 428 

que esse empreendimento necessita sim de compensação prevista na lei do SNUC. Seria aquela 429 

que determina que sejam revertidos recursos para uma unidade de conservação, porque o 430 

Ministério Público entende que esse é um empreendimento que causa significativo impacto 431 

ambiental e, pelo que nós entendemos do parecer único, os técnicos da SUPRAM têm entendido 432 

que o empreendedor, quando o empreendedor pode mitigar os impactos das atividades, esses 433 

impactos não seriam significativos. Esse entendimento é equivocado, porque já foi superado em 434 

razão da revogação do trecho do Decreto 3.040, de 2002, em função de uma ADIN que já foi 435 

julgada. No caso, todo empreendimento que tem que adotar sistema de controle, filtro, lagoa, 436 

dentre outros, já está indicando que aquele empreendimento vai causar impacto ao meio 437 

ambiente. Então, nós colocaríamos aqui também uma condicionante de votar a necessidade de 438 

incluir-se para o empreendedor a obrigação de firmar termo de compromisso. 439 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Dra. Thais, seja mais consistente, porque 440 

nós estamos precisando ganhar tempo. Não pode ficar assim. Vou passar para o nosso jurídico te 441 

dar a posição. 442 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – O termo de compromisso, a 443 

minha proposta de votação de condicionante para incluir essa obrigação dele firmar um termo de 444 

compromisso, para que lá na CPB seja estabelecida a compensação ambiental da lei do SNUC. 445 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Então, você gostaria de falar? Ou 446 

deixa e vota o processo primeiro? 447 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Bom, eu, 448 

acompanhando aqui a discussão, a gente verifica que são vários os pontos que devem ser 449 

esclarecidos, a começar das considerações do Professor Antônio Matos com relação à anotação de 450 

responsabilidade técnica, que está sim constante dos autos e que, só para relembrar, essa 451 

discussão com relação à habilitação ou não do zootecnista já foi discutida de forma aprofundada 452 
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no ano passado e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ao qual estão vinculados os 453 

zootecnistas, declarou expressamente e de forma fundamentada que os zootecnistas têm sim 454 

competência para fazer esses, enfim, esses estudos relativos às medidas mitigadoras para 455 

atividade de suinocultura e congêneres. Com relação às áreas de preservação permanente, o 456 

cercamento pode parecer, à princípio, uma medida salutar, mas a gente tem que relembrar que, de 457 

fato, o Código Florestal permite o acesso de pessoas e animais em APPs. E, em âmbito estadual, a 458 

Lei 18.365 alterou a lei da política florestal estadual e deu um prazo efetivamente de vinte anos 459 

para que haja conversão da vegetação nativa das áreas que estão já com ocupação atual 460 

consolidada. Então, no primeiro momento, com relação às APPs é preciso verificar qual é a atual 461 

ocupação dessas APPs na propriedade. Se essa ocupação for de pastagem, essa pastagem, por 462 

força de lei estadual, poderá continuar lá durante um tempo e a conversão vai se dar de forma 463 

gradativa e deverá ocorrer integralmente num prazo de vinte anos. Então, se é pastagem, 464 

inevitavelmente o animal vai ter acesso e vai ter algum tipo de pisoteio. Enfim, é uma coisa que a 465 

gente tem que considerar. Justamente, é uso antrópico consolidado. Com relação à reserva legal 466 

das propriedades que possivelmente receberão a ferti-irrigação, enfim, os resíduos que vão servir 467 

para ferti-irrigação, nós temos a considerar que, eu não sei aqui o caso concreto, mas muito 468 

provavelmente o proprietário não é o mesmo, então, não é parte no processo, então, é estipular 469 

uma obrigação para que ele faça. É o mesmo? È o mesmo proprietário. Essas propriedades são 470 

não passíveis de licenciamento ou autorização. Então, o Breno está me comunicando aqui que 471 

essas propriedades não são passíveis de licenciamento ou autorização. Por força do Decreto 472 

44.844, ele não é obrigado a obter essa declaração, essa certidão de expensas. É uma faculdade 473 

que se dá ao empreendedor. Obviamente ele não está desobrigado de fazer a averbação da reserva 474 

legal, no entanto, a gente tem a considerar o art. 152, do Decreto federal 6.514, que deu um prazo 475 

até o dia 11 de junho de 2011 para que os empreendedores, proprietários rurais façam a averbação 476 

da reserva legal. Após esse prazo, o fato de não ter averbação vai ser considerado infração 477 

administrativa. Até lá, para que fique bem claro, a obrigação persiste sim, só que existe um prazo 478 

para essa regularização dada, enfim, por força de norma federal. Então, nós entendemos que 479 

exigir essa averbação agora, nesse momento, apesar de ser o mesmo proprietário, não sendo a 480 

área objeto da regularização da suinocultura, não seria cabível, mas isso fica a critério dos 481 

senhores. E com relação à compensação ambiental, nós temos também a considerar que o Decreto 482 

estadual 45.175 definiu expressamente um conceito de significativo impacto ambiental, para fins 483 

de incidência da compensação ambiental prevista na lei do SNUC. E é preciso verificar se, de 484 

fato, nós estamos diante de um caso de significativo impacto ambiental, conforme prevê a norma. 485 

O decreto, então, no seu art. 1º, diz que significativo impacto ambiental é o impacto decorrente de 486 

empreendimentos e atividades considerados poluidores que comprometam a qualidade de vida de 487 

uma região, ou seja, o impacto deve ser de uma magnitude, de grande magnitude, ou causem 488 

danos aos recursos naturais. A equipe técnica, e é dela o dever de indicar ou não no parecer único 489 

o significativo impacto para fins da incidência da compensação ambiental, entendeu que não é o 490 

caso de significativo impacto, porque não estão presentes esses requisitos, ou seja, atividade 491 

potencialmente poluidora. É poluidora? Sim. Mas ela compromete a qualidade de vida de uma 492 

região? Não. Causa danos aos recursos naturais? Entendemos que não também, porque estão 493 

sendo previstos mecanismos, medidas mitigadoras que vão possibilitar o tratamento dos efluentes 494 

e o seu lançamento dentro dos padrões legais. Dessa forma, entendemos que não está configurado 495 

o significativo impacto ambiental, não podendo incidir a compensação ambiental. Obrigado. 496 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Vou colocar então, já dados os 497 

esclarecimentos, já foi bastante discutido, vou colocar em votação o item 6.1, depois nós 498 

votaremos as condicionantes propostas, ok? Conselheira Thaís, por favor, rapidamente. A 499 
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Senhora já tomou bastante tempo aqui, por favor. Por favor, rapidamente, nós estamos perdendo 500 

tempo. 501 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Rapidamente, mas só 502 

gostaria de esclarecer em público o seguinte, a questão do fato, realmente, do impacto ambiental 503 

ser mitigável, não por si só exclui a necessidade da compensação ambiental. E, independente da 504 

tabela que tem no decreto, essa compensação é exigível justamente pelo fato, no nosso 505 

entendimento, justamente pelo fato de ter necessidade de sistema de controle, é que mostra que 506 

esse empreendimento causa impacto. E, pela DN 74, Deliberação Normativa 74, todo 507 

empreendimento classe três, quatro, cinco e seis são de significativo impacto ambiental. Daí a 508 

nossa preocupação com a colocação dessa condicionante. Obrigada. 509 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Luiz Fontes, por favor. 510 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu entendo diferente da 511 

Dra. Thaís, porque o art. 36, da Lei 9.985, a lei do SNUC, ele coloca: “Nos casos de 512 

licenciamento ambiental de empreendimento de significativo impacto ambiental, assim 513 

considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental 514 

e respectivo EIA/RIMA, o empreendedor é apoiado e obrigado à implantação e manutenção de 515 

unidade de conservação”, etc. Se nós considerarmos nessa linha, vamos ter que exigir EIA/RIMA 516 

de todos os empreendimentos de suinocultura. Então, a 9.985, ela amarra a obrigação de fazer o 517 

EIA/RIMA, então, eu entendo que teria de mudar o conceito e o Estado ainda não mudou esse 518 

conceito. Ok? 519 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Conselheiro Edson, rapidamente 520 

também, conselheiro, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. 521 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Só completando o que o Professor Luiz Fontes falou, não é só 522 

suinocultura, praticamente todos os empreendimentos classe três, quatro, cinco e seis teriam que 523 

comportar, porque todos eles são trazidos aqui porque têm algum significativo impacto ambiental. 524 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Por favor, vou colocar em votação. 525 

Dra. Thaís, agora nós vamos, depois nós votamos as condicionantes. Vamos votar então o item 526 

6.1, já só para recordar, já que nós demoramos bastante, Domingos Sávio Teixeira Lanna Filho 527 

(Fazenda Quilombo) – Suinocultura (ciclo completo) – Ponte Nova/MG – PA Nº 528 

05572/2009/001/2009. Em votação. Os conselheiros que são pela sua aprovação, por favor, 529 

permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos então agora colocar em votação as 530 

condicionantes. Primeiro a proposta do conselheiro Antônio Matos. Por favor, conselheiro, você 531 

poderia repetir a sua condicionante aí para facilitar o entendimento dos conselheiros. 532 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Deve constar no processo a definição da taxa de aplicação da 533 

água residuária de suinocultura junto com bovinocultura. Isso, obviamente, assinado por um 534 

profissional com responsabilidade técnica. Prazo 60 dias? 535 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu continuo pegando ainda que 536 

deveria ser na fase de formalização da LO, porque 60 dias... 537 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, nós vamos votar agora. Está 538 

aprovando, ele quer só saber do prazo. 539 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – É isso que eu estou falando. Eu acho 540 

que pode ser na formalização da LO. 541 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? 542 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Porque até lá não vai ter efluente. 543 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Concorda? Por favor, então em votação. 544 

Os conselheiros que são pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovada a condicionante 545 
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proposta pelo conselheiro Antônio Matos. Agora, a proposta de condicionante da conselheira 546 

Thaís. Dra. Thaís, por favor. São duas ou uma sua? Uma condicionante? Ou duas? 547 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Quatro. 548 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Quatro? 549 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Quatro. 550 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, por favor. Então, a senhora vai 551 

falar uma de cada vez, vamos votar uma de cada vez. Por favor. 552 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A primeira é aquela que eu 553 

falei. A segunda é complementando a condicionante do conselheiro Cláudio, não é? Antônio 554 

Matos. É “Comprovar, por laudo técnico e monitoramento, a viabilidade da continuidade da ferti-555 

irrigação de pastagens nas proporções atuais. Caso seja verificado o excesso de nutrientes no solo 556 

ou potencial de contaminação de corpos hídricos, deverá o empreendedor reduzir a ferti-irrigação 557 

para padrões adequados. Prazo: 30 dias a partir da concessão da licença de operação.” Já que já 558 

foi votado o seu prazo a partir da sua licença de operação. 559 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Em discussão. Pode comentar. 560 

Antônio Teixeira Matos – ABES – É só fazer um comentário à colega. É o seguinte, se for feito 561 

o que eu pedi, isso não deve acontecer. Não precisa do monitoramento. 562 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Tá. Então o Ministério 563 

Público desiste da condicionante. Então, a próxima seria quanto à conservação da reserva legal, 564 

porque eu entendo, o Ministério Público entende que esse decreto que suspendeu esse prazo até 565 

2011, é prazo para cobrar dos órgãos ambientais. E a lei federal, ela não impõe prazo, ela já 566 

determina que é obrigado desde hoje, desde ontem, sempre, desde o decreto, da lei, que a reserva 567 

legal seja averbada. Então, eu continuo mantendo o meu pedido para regularizar as áreas de 568 

reserva legal das propriedades contíguas, onde será feita a ferti-irrigação. Prazo de 90 dias para o 569 

protocolo de pedido de definição da área de reserva legal. 570 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Tá. Só para dar um esclarecimento, a lei, 571 

ela permite que o proprietário assine o termo de compromisso de averbação futura. Esse é 572 

previsto também na lei. Você pode exigir ou averbação já ou um termo de compromisso de 573 

averbação futura, que não pode ultrapassar 2011. Então fica... Você quer complementá-la? 574 

Conselheiro Luiz Fontes, por favor. 575 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu gostaria de 576 

encaminhar favorável à condicionante da Dra. Thaís, mas ampliar esse prazo, porque nós temos 577 

acompanhado os processos de averbação de reserva legal, eles estão extremamente lentos em 578 

função de uma série de problemas de técnicos e cartoriais. Então, que fosse, esse prazo fosse 579 

estendido, também submetido na época da LO. Então, durante o processo da LI, ele estivesse... 580 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É só o protocolo. Noventa 581 

dias para arrumar a documentação para pedir ao IEF a definição. 582 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Pois é, mas para pedir ao 583 

IEF é necessário uma série de trabalhos, envolvendo geor-referenciamento, um parecer. Agora o 584 

processo, o IEF, junto aos sindicatos dos cartórios, está credenciando profissionais ainda. Então, 585 

se esse período for estendido durante a LI, não traz prejuízo à sua condicionante. 586 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Cento e vinte dias? 587 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Seis meses. 588 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? 589 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Tudo bem. 590 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, vamos colocar em votação a 591 

proposta da condicionante da conselheira Thaís. Senhores conselheiros estão atentos? Estão 592 
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seguros para votar? Então, em votação a proposta de condicionante sobre reserva legal. Os 593 

conselheiros que são pela aprovação, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. Só antes de 594 

passar para o outro item, só para clarear o que o professor Luiz Fontes falou, nós realmente 595 

estamos com uma certa dificuldade em atender o cumprimento da lei. É tanto que nós assinamos 596 

agora recentemente um termo de colaboração técnica, IEF, Ministério Público e Associação dos 597 

Notários, justamente para facilitar e a gente credenciar profissionais para que a gente possa dar 598 

mais agilidade a esse procedimento, sabe Dra. Thaís. Eu acho que nós vamos lograr êxito. Nessa 599 

semana passada agora, quinta e sexta, tivemos reunião com representantes de todos os estados do 600 

país lá no IEF em Belo Horizonte, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para a gente traçar 601 

uma meta a nível de país, inclusive para resolver de vez essa questão da reserva legal, porque tem 602 

outros estados que estão com mais dificuldades inclusive que nós. E aquele modelo que nós 603 

assinamos agora, estamos repassando para outros estados, inclusive para ver se consegue 604 

implantar. Ministério Público, Associação de Notários e Órgão Ambiental. Então, foi aprovada, 605 

votamos. Tem mais uma condicionante, não é? Por favor. 606 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Promover o cercamento 607 

das... 608 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Senhores conselheiros, por favor, a 609 

conselheira Thaís vai apresentar a outra condicionante. 610 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Promover o cercamento das 611 

APPs contíguas às áreas de pastagens, para proteção contra o pisoteio de gado. Prazo: 60 dias a 612 

partir da concessão da licença. 613 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Algum conselheiro quer comentar? 614 

Conselheiro Edson, por favor. 615 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Eu só queria que a Dra. Thaís pudesse repetir, porque eu não 616 

entendi. 617 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Promover o cercamento das 618 

APPs contíguas às áreas de pastagem, para proteção contra o pisoteio de gado. Prazo: 60 dias a 619 

partir da concessão da licença. 620 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Bom, eu entendo que isso seria uma discriminação ao 621 

produtor que está querendo o licenciamento, porque a lei permite fazer em vinte anos, de forma 622 

parcelada. Então, eu entendo que é uma discriminação ao empreendedor que está buscando 623 

licenciamento, ao exigir dele um processo que todos os outros produtores, que não são 624 

licenciados, terão vinte anos de prazo. Então, eu gostaria que isso fosse mais discutido. E outra 625 

que, em nome dos outros conselheiros que não estão entendendo essa parte de legislação, porque 626 

eu escutei a Dra. Thaís falar um determinado procedimento que teria que ser imediato e escutei o 627 

responsável jurídico da SUPRAM falar que tem um prazo para isso. Qual nós devemos seguir 628 

para poder avaliar. 629 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Quer falar? Por favor, Leonardo. 630 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Repetindo, a 631 

Lei 18.365 alterou a política florestal estadual e a lei da política florestal estadual, estabelecida 632 

pela lei 14.309, sofreu uma alteração em seu art. 11, onde foi acrescentado parágrafo 5º e 633 

parágrafo 8º. Diante da dúvida, é melhor que a gente leia os dispositivos. “Nas áreas de 634 

preservação permanente previstas no inciso dois, três, quatro e onze do artigo 10 dessa lei, que se 635 

refere às nascentes, cursos d’água, lagos e lagoas artificiais ou naturais, as áreas de ocupação 636 

antrópicas consolidadas com culturas agrícolas anuais e perenes”, e isso inclui, salvo engano, 637 

inclui as pastagens, “serão convertidas progressivamente em vegetação nativa, de forma 638 

compatível com o uso consolidado e com sua importância para a manutenção da renda familiar, 639 
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mediante condução da regeneração natural ou plantio, admitida a implantação de sistemas agro-640 

florestais que mantenham a finalidade ambiental da área.” Mais à frente, o parágrafo oitavo 641 

disciplinou as APPs de encostas e topo de morro dizendo o seguinte: “Nas encostas e nos topos de 642 

morro caracterizados como de preservação permanente, a ocupação consolidada com culturas 643 

agrícolas anuais ou pastagens será substituída progressivamente por cultivo de espécies arbustivas 644 

ou arbóreas, inclusive exóticas, que assegurem a proteção das áreas de recarga hídrica, sendo 645 

permitida a implantação de sistemas agro-florestais, admitidos os que incluam a integração entre 646 

pastagens e florestas”. Esses dispositivos foram regulamentados por um decreto, saiu logo depois 647 

da alteração da lei, é o Decreto 45.166. E é o decreto que prevê esse prazo de vinte anos para que 648 

haja essa conversão. Enfim, a disciplina está toda aqui, não vou ficar lendo o decreto, mas está 649 

bem claro que, pela legislação estadual, é possível a manutenção dessas áreas com pastagem por 650 

enquanto. 651 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Pronto? Conselheiro Luiz Fontes. 652 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu concordo com o 653 

encaminhamento da conselheira, Dra. Thaís, no sentido que a gente tem que lutar cada vez mais 654 

para preservar as APPs. Entendo, ao mesmo tempo, essa preocupação de não punir quem está no 655 

processo e, por isso, eu gostaria que a gente avaliasse, Dra. Thaís, uma condicionante que fosse 656 

um meio termo. Nós não podemos esperar os vinte anos, para daqui a vinte anos começar a pensar 657 

nisso. Se tem um processo em trâmite e se é um processo de retorno econômico, suinocultura de 658 

investimentos, que pelo menos até a LO esse empreendedor apresente um plano de recuperação 659 

das nascentes. O fato dito, ser pastagem e a dessedentação de animais ser prioridade, não justifica 660 

também, porque pode fazer corredores. Não precisa toda pastagem ficar com acesso aos animais. 661 

Então, eu gostaria de apresentar uma proposta agregando valor, agregando não, modificando, 662 

seria de até a LO o empreendedor apresentar um plano de recuperação, que aí, no momento da 663 

LO, nós íamos avaliar aqui se esse plano atenderia. Mas não é para deixar para daqui a vinte anos, 664 

mas que fosse apresentado um plano de recuperação das APPs, incluindo cercamento e a questão 665 

da dessedentação dos animais. 666 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Considerando o que o 667 

conselheiro Edson disse, para a gente encontrar um ponto de equilíbrio, acredito que essa 668 

proposta do conselheiro seja extremamente razoável. Eu colocaria essa daí como votação. 669 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Leonardo, por favor. 670 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Eu sugiro 671 

então que seja apresentado o plano de acordo com o decreto 4.566, que dá direito a essa 672 

conversão no prazo máximo de vinte anos. Não é para que comece daqui a vinte anos. O próprio 673 

decreto disciplina aqui como é que isso tem que ocorrer. Então, eu acho que a gente pode pedir o 674 

plano de acordo com o decreto, que é direito do empreendedor. 675 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Concorda, Dra. Thaís? Luiz Fontes? 676 

Vamos votar então uma condicionante da Dra. Thaís, alterada com uma proposta do conselheiro 677 

Luiz Fontes. Depois então você faz o favor de dar a redação para nós. Ok? Então, senhores 678 

conselheiros vamos votar então uma proposta de condicionante, agora da conselheira Thaís, 679 

alterada com a composição do conselheiro Luiz Fontes. Pergunto aos senhores conselheiros se 680 

estão aptos a votar. Se estão, conselheiros que são pela aprovação da proposta de condicionante, 681 

por favor, permaneçam como estão. Aprovado. Tem mais uma ou já desistiu dela? Então está, por 682 

favor. 683 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É a minha obrigação legal 684 

de submeter à votação dos conselheiros. É a questão da inclusão da necessidade de firmar-se um 685 
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termo de ajustamento, para que o empreendedor, perante a CPB, se obrigue a fazer a 686 

compensação imposta pela lei do SNUC. Prazo de praxe da URC. 687 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Os conselheiros entenderam? Por favor, 688 

Leonardo. 689 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – É necessário 690 

esclarecer, mais uma vez, que o decreto prevê que o significativo impacto tem que estar previsto 691 

no parecer único e não está. Para fins de cálculo da compensação, é preciso que se preencha uma 692 

tabela em que conste no decreto também, para que a CPB possa, enfim, aplicar a compensação. 693 

Esse cálculo vai ser feito em outra esfera. Vai ser feito em Belo Horizonte, pelo núcleo de 694 

compensação ambiental. Não vai ser feito por nós, mas a tabela tem que ser preenchida, então, no 695 

caso, assim, de que haja necessidade de compensação ambiental. E nós aqui, falo em nome da 696 

equipe, nós discordamos da incidência da compensação ambiental nesse caso, por não haver os 697 

requisitos previstos na lei e no decreto estadual, porque a gente tem que entender que o 698 

significativo impacto mencionado na DN 74, ele foi mencionado de forma genérica. Caso 699 

contrário, nós vamos ter que partir, como o conselheiro Luiz Fontes disse, para EIA/RIMA para 700 

todos os empreendimentos, para incidência de compensação ambiental em todos os 701 

empreendimentos. Então, o instituto tem que ser entendido dentro de um contexto, que é o 702 

contexto estabelecido a princípio pela lei do SNUC e posteriormente pela regulamentação 703 

estadual. Quero repetir que o significativo impacto é para aqueles empreendimentos que 704 

comprometem a qualidade de vida de uma região ou cause danos aos recursos naturais. Estão 705 

previstos esses requisitos? Ou existem esses requisitos no caso sob a análise? Entendemos que 706 

não. Então, não seria cabível a condicionante. 707 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Os conselheiros entenderam o que 708 

foi esclarecido pelo jurídico Leonardo? Então, coloco em votação a proposta de condicionante 709 

apresentada, a última apresentada pela Dra. Thaís. Os conselheiros que são pela aprovação da 710 

condicionante, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. 711 

Rejeitada a proposta de condicionante. Vamos então para o item. Por favor, conselheiro Luiz 712 

Fontes. 713 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Na condicionante sete, 714 

não há necessidade de votar, mas sugestão para os técnicos da SUPRAM, que ao invés de 715 

construir local coberto para armazenamento, construir local adequado para o armazenamento. 716 

Ok? Isso vai se repetir em vários outros processos de suinocultura.  717 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, vamos para o item 6.2. Eu só 718 

gostaria de pedir aos senhores conselheiros que fossem mais sucintos nas suas colocações. É claro 719 

todos os senhores têm direito de falar. 6.2, Tradestone Mineração Comércio e Exportação – Lavra 720 

a céu aberto de granito com ou sem tratamento – Simonésia/MG – PA Nº 06432/2009/001/2010 – 721 

Classe 3 - Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Em discussão. 722 

Robin, por favor. 723 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Eu entendi que esse empreendimento é de 724 

alto impacto visual e essa é uma área de notória beleza cênica. Gostaria de saber dos técnicos ou 725 

representante da empresa, se tem alguma atividade mitigadora prevista para esse 726 

empreendimento.  727 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, técnico responsável pelo 728 

processo, por favor. 729 

Gláucio – Diretor Técnico da SUPRAM Zona da Mata – Conselheiro, como está já bem descrito 730 

no parecer, apesar do local, o empreendimento, ele é bem simples. A gente não tem sequer 731 

supressão de vegetação nativa. É um corpo, é uma rocha, estabelecida praticamente dentro de 732 



17 

uma área de cultura de café. Uma única vegetação que vai haver de supressão é cultura de café, 733 

para acesso ao local. É uma rocha bastante íngreme, a gente tem até uma imagem... 734 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Um momento aí. Dra. Thaís e Professor 735 

César, por favor. A reunião está em andamento aqui. A Dra. Thaís tem que ouvir o que está se 736 

passando aqui, senão ela não vai conseguir acompanhar. Eu gostaria que evitasse essa questão, 737 

essas intervenções aqui no plenário. 738 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Sobre esse ponto 739 

especificamente, eu já conversei antes com a equipe da URC, por isso é que eu me dei esse direito 740 

de conversar com o Professor César. 741 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mas eu acho que não fica bem. Ele tem 742 

que se dirigir à mesa, à presidência da mesa primeiro, antes de se dirigir a qualquer dos 743 

conselheiros. Por favor, Professor César, qualquer manifestação que queira fazer se dirija à mesa 744 

primeiro. Por favor, Gláucio. 745 

Gláucio – Diretor Técnico da SUPRAM Zona da Mata – Então, complementando, é uma área, a 746 

gente tem até uma imagem, se acharem necessário a gente apresentar, em questão de beleza 747 

cênica, ele é muito, eu diria que bastante subjetiva. É uma rocha instalada praticamente numa área 748 

de cultura de café, o entorno já bem devastado, tanto é que a gente, as medidas mitigadoras estão 749 

estabelecidas no parecer. Se tiver alguma dúvida mais específica. 750 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Robin, por favor. 751 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Eu não teria feito a pergunta se você não 752 

tivesse colocado no documento, nas coordenadas do projeto, em UTM, que é impossível 753 

acompanhar com o sistema Google. Aí eu poderia ter visto a coisa logo, logo. 754 

Gláucio – Diretor Técnico da SUPRAM Zona da Mata – Se o senhor quiser a gente pode 755 

apresentar a imagem aqui obtida do Google, através de uma coordenada UTM, que não traz 756 

problema algum.  757 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você quer ver? Não precisa não? Não 758 

precisa não. Algum conselheiro quer mais algum esclarecimento? Conselheira Thaís. 759 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Na hora da votação da 760 

condicionante só. 761 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Por favor então, em votação, se 762 

nenhum conselheiro quer mais, em votação o processo PA No. 06432/2009/001/2010. 763 

Conselheiros que são pela sua aprovação, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por 764 

unanimidade. Condicionante, por favor. 765 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, nesse caso, é a 766 

questão da compensação da lei do SNUC, como eu havia dito, que é o seguinte, a incidência da 767 

compensação não está vinculada só, não é só um requisito pórtico do empreendimento, mas sim a 768 

ocorrência de impactos significativos. O grande problema hoje é que não há um conceito legal de 769 

impacto significativo claro, esclarecedor, ficando a incidência ou não dessa condicionante, dessa 770 

compensação, vinculada à subjetividade dos técnicos da SUPRAM. Então, nesse caso específico, 771 

nós insistimos, porque é caso de mineração, que haverá alteração da paisagem, já destacada pelo 772 

conselheiro Le Breton, e desestruturação do solo, possível supressão de vegetação, dentre outros 773 

impactos significativos. Então, no meu entendimento, esses são impactos muito significativos. E 774 

também não há o que se falar que eles são mitigáveis, porque uma coisa é o impacto ser mitigado, 775 

outra coisa é o impacto significativo. Então, eu sugiro a inclusão da mesma condicionante, de que 776 

seja votada, submetida à votação do Conselho, que nesse caso de mineração seja sim determinado 777 

que assine termo de compromisso para firmar obrigação perante a CPB, da compensação da lei do 778 

SNUC. 779 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Danilo. 780 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – É só para 781 

lembrar aqui, que existem casos de mineração, que está tendo uma proposta de mudança disso, 782 

que são passíveis apenas de autorização ambiental de funcionamento, que não se exige sequer o 783 

estudo disso. Então, o fato de ser mineração, eu não vejo isso como motivo para exigir a 784 

compensação da lei do SNUC. Eu posso até entender outros motivos para exigência dessa 785 

compensação ambiental, mas o fato de ser mineração, é bom lembrar que existem certas 786 

minerações que não são passíveis nem de licenciamento ambiental. 787 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, mas a Dra. Thaís mantém a proposta 788 

de condicionante? Não é isso? Eu pergunto aos senhores conselheiros se estão prontos para votar, 789 

se entenderam bem a proposição da Dra. Thaís. Se entenderam, nós vamos colocar em votação a 790 

proposta de condicionante proposta pelo Ministério Público. Aqueles conselheiros que são pela 791 

aprovação da condicionante, por favor, permaneçam como estão. Vamos contar. Um, dois, três, 792 

quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São dezoito? Nove. Com o meu voto, então, condicionante 793 

rejeitada. Mais uma condicionante, Dra. Thaís? Não. Item sete, Processos Administrativos para 794 

exame de Licença Operação: 7.1, – Holcim (Brasil) S.A. Co-processamento de resíduos em 795 

fornos de clínquer – Barroso/MG – PA Nº 00006/1981/064/2007 – Classe 5 – Apresentação: 796 

FEAM. Sobrestado em 22/03/2010. Em discussão. Conselheiro Igor, por favor. 797 

Igor Messias da Silva – SEDE – Só para ficar de forma cem por cento correta o que a gente vai 798 

votar aqui, propor uma alteração na primeira página do parecer técnico, no item resumo, ele 799 

começa assim “Holcim (Brasil) S.A. Fábrica de Pedro Leopoldo”. O que está licenciado aqui não 800 

é a fábrica de Pedro Leopoldo, é a fábrica de Barroso. Então, substituir Pedro Leopoldo por 801 

Barroso. 802 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Qual é o técnico responsável que está 803 

cuidando da pauta? Aqui está Barroso. Na nossa pauta está Barroso/MG. O parecer, quem é o 804 

técnico responsável? Então vamos corrigir. Então, só para melhorar o entendimento, nós estamos 805 

votando o item 7.1, Holcim (Brasil) S.A. Barroso/MG - PA Nº 00006/1981/064/2007 – Classe 5 – 806 

Em discussão. Pergunto aos senhores conselheiros se precisam de algum esclarecimento. Se não 807 

tem, em votação. Os conselheiros que são pela aprovação, por favor, permaneçam como estão. 808 

Aprovado. 7.2, Frigoríficos São Joaquim Ltda. – Abate de animais de médio e grande porte 809 

Urucânia/MG – PA Nº 00442/1995/007/2010 – Classe 6 – Apresentação: SUPRAM Zona da 810 

Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Em discussão. Conselheiro Antônio Matos, por favor.  811 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Consultando o processo, eu verifiquei que o sistema de 812 

tratamento proposto pára no anaeróbio. Não continua depois, posteriormente, no anaeróbio. Isso 813 

causa uma certa estranheza. A gente sabe da grande carga orgânica que tem os efluentes de um 814 

frigorífico ou abate de animais e, em função disso aí, eu gostaria de esclarecimento do técnico que 815 

elaborou o processo, que informasse realmente se é dessa forma como eu interpretei. 816 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, por favor, quem é o responsável 817 

pelo processo? Michele, por favor. Favor se apresentar. 818 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Bom, esse tratamento aqui, ele foi 819 

aprovado por vocês na LI e tem um esqueminha na página oito que mostra que tem o filtro 820 

biológico. É um tratamento físico-químico e, depois de tratado, vai cair no rio Casca. 821 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Não foi apresentado um memorial de cálculos de abatimento 822 

da carga orgânica? 823 

Michele – Analista da SUPRAM/Zona da Mata – Na LI foi. Foi sim. 824 

Antônio Teixeira Matos – ABES – No texto do processo tem? 825 
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Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Na LI. Isso aqui é LO. Porque o que 826 

acontece, a LI, a LO é só, eu deixei só para quem não votou na LI, porque é uma noção como vai 827 

ser o tratamento. Entendeu? 828 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Bom, então, para finalizar, faltou também constar a 829 

destinação do lodo biológico. 830 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Michele, por favor, se apresenta. Está 831 

sendo gravado, senão depois não sabe. 832 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Tem sim. Lá em resíduos sólidos, 833 

tem aqui. Como foi aprovado na LI, esse lodo biológico vai ser feito como se fosse um, ó meu 834 

Deus, um esterco, que a gente chama, para ser utilizado depois. Está aqui, na fossa séptica, classe 835 

dois, na página dez, onde fala sobre resíduos sólidos. 836 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O material vai ser reaproveitado. 837 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Exatamente. Isso. 838 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Como fertilizante. 839 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – É. Isso foi aprovado na LI. Isso eu 840 

deixei aqui só para poder vocês não se perderem. Isso tudo foi aprovado por vocês na LI. 841 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Foi aí que eu me perdi. Eu fiquei sem as informações 842 

devidas. Você lançou aí o tópico, mas aí a gente não tinha respaldo da consistência técnica para 843 

poder analisar. Bom, ainda que vá virar composto orgânico ou adubo orgânico, como você disse, 844 

precisava falar aonde vai ser utilizado, quem é responsável para receber e dispor de forma 845 

adequada esse material. Eu acho que vale a pena solicitar isso aí. 846 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você quer colocar como condicionante? 847 

Ou quer que ela melhore só? Ela adequar ao projeto? 848 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Se consta lá no processo que a gente, eu pelo menos não tive 849 

acesso, que apareça na condicionante dele. 850 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Lá nas condicionantes, tem inclusive 851 

uma, que todos os resíduos que são gerados, resíduos sólidos que são gerados em qualquer tipo de 852 

empreendimento, a gente pede para apresentar aonde vai ser colocado, quem vai receber, se quem 853 

vai receber tem licenciamento ambiental. É a condicionante de número três. Vai ter que 854 

apresentar o nome, a empresa, a licença ambiental, de todos os resíduos sólidos que são gerados. 855 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Satisfeito? Então, nós vamos, sem 856 

condicionante, vamos colocar em votação então item 7.2, Frigoríficos São Joaquim Ltda. PA Nº 857 

00442/1995/007/2010. Em votação. O conselheiros que são pela sua aprovação, por favor, 858 

permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Nós vamos seguir a proposta do nosso amigo que 859 

nos sugeriu, logo no início da reunião. Ele consta de quatro itens, nós vamos votar em bloco. Eu 860 

vou fazer a leitura, aqueles conselheiros que queiram fazer algum destaque, por favor, se 861 

manifestar na hora que eu terminar a leitura. Processos Administrativos para exame de Licença de 862 

Operação Corretiva. 8.1, Rio Branco Alimentos S.A. – Fabricação de produtos alimentares, não 863 

especificados ou não classificados – Leopoldina/MG – PA Nº 01664/2006/002/2009 – Classe 5 – 864 

Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Destaque do conselheiro 865 

Luiz Fontes. Destaque da conselheira Thaís também. Do Licínio, AMM. 8.2, Eloísio Gomes de 866 

Paiva (Sítio Vovó Dolores) – Suinocultura (ciclo completo) e Criação de bovinos de corte 867 

(extensivo) – Amparo do Serra/MG – PA Nº13409/2008/001/2009 – Classe 3 – Apresentação: 868 

SUPRAM/Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Tem destaque? Destaque da conselheira 869 

Thaís. 8.3, Geraldo Marcelo Dutra e Outros (Sítio Oriente) – Suinocultura (ciclo completo) e 870 

Criação de bovinos de corte (extensivo) – Santana do Manhuaçu/MG – PA Nº 871 

07651/2006/001/2010 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Sobrestado em 872 
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22/03/2010. 8.4, Manoel Márcio de Freitas ME (Eucatra Eucalipto Tratado Freitas) – Tratamento 873 

químico para preservação de madeira – Santana do Manhuaçu/MG – PA Nº 874 

05824/2008/001/2010 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Sobrestado em 875 

22/03/2010. Então, vamos colocar em votação os itens 8.3 e 8.4. Os conselheiros que são pela sua 876 

aprovação, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. 8.1, destaque do conselheiro Luiz 877 

Fontes. Por favor. 878 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu gostaria de saber dos 879 

técnicos, que tem, que está detalhado na foto aqui a Unidade Industrial e o croqui da planta 880 

mostra inclusive a inserção do galpão, com área de 49.000 m2, na APP, mas não tem nenhuma 881 

referência, eu não vi, pelo menos, a que distância esta intervenção está da margem do curso 882 

d’água. 883 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – No croqui, em baixo, se o senhor 884 

verificar, onde tem uma seta, ocupação já consolidada até a cerca. Certo? Aonde está em cima da 885 

foto do Google, onde tem a cerca, tem 15 metros. Onde está achurado de vermelho, tem 30 886 

metros. 887 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Significa que a 888 

intervenção vai se dar fora, acima dos 15 metros? Vão ficar 15 metros não edificantes. 889 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Exatamente. 15 metros é a cerca onde 890 

tem o empreendimento e depois tem os de 15 a 30, onde está a intervenção propriamente dita. 891 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Ok. Eu gostaria que 892 

todos os processos que tenham intervenção em APP, margem de curso d’água, que viesse essa 893 

distância aqui, que facilita, que é o grande ponto de discussão que a gente tem no CODEMA, 894 

inclusive, é esse. 895 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Na próxima vez nós vamos fazer. 896 

Como eu coloquei APP, eu achei que tinha ficado entendido. Seria 30 metros. 897 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Satisfeito, conselheiro Luiz Fontes? 898 

Conselheira Thaís, o seu destaque. 899 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É uma questão de controle 900 

de legalidade. O Ministério Público entende que no caso, para autorizar o uso de área de 901 

preservação permanente, considerando que seria caso de baixo impacto, o Ministério Público 902 

entende que só a Câmara Normativa Recursal do COPAM que poderia normatizar outros casos 903 

que não estejam previstos em lei, de baixo impacto. Então, ia sugerir que o processo fosse 904 

baixado em diligência para que fosse feita uma consulta à AUDINOR, Auditoria de Normas do 905 

SISEMA, sobre a competência legal para definição de novos casos de baixo impacto ambiental 906 

para fins de intervenção em APP. Se a competência seria da Câmara Normativa Recursal, através 907 

de deliberação normativa, ou da URC, caso a caso, no processo de licenciamento. 908 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Nós vamos ouvir o nosso Diretor 909 

Jurídico, mas eu só queria lembrar que nós estamos fazendo o processo de exame de licença 910 

corretiva. O empreendimento já está instalado e em operação já. Estamos só adequando às normas 911 

ambientais. 912 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Mais uma 913 

vez aqui eu peço desculpas, mas eu vou ter de citar norma. O decreto 44.667 estabeleceu as 914 

competências das várias Câmaras e Órgãos, enfim, dos vários seguimentos do COPAM e em seu 915 

artigo 11, disciplinando as competências das Unidades Regionais Colegiadas, diz que é 916 

competência das URCs autorizar supressão de coberturas de vegetal nativa, disciplinada pela lei 917 

14.309, a exploração florestal, quando integrada a processo de licenciamento ambiental, bem 918 

como as intervenções em área de preservação permanente. Então, a competência é da URC. E 919 
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com relação à previsão de outras hipóteses de baixo impacto, que não estão previstos na resolução 920 

CONAMA 369, de 2006, nós entendemos que está em vigor, efetivamente está em vigor a 921 

deliberação normativa do COPAM número 76, do ano de 2004. E ela disciplina as intervenções 922 

em APP de baixo impacto ambiental, em seu artigo primeiro, inciso dois, estabelecendo aqui 923 

todas as hipóteses. Então, até que sobrevenha nova norma, novo regulamento, a DN 76 é válida, é 924 

uma norma do COPAM e, de acordo com a norma 369, ela pode ser aplicada para a previsão de 925 

outras hipóteses de intervenção em APP de baixo impacto. 926 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor. 927 

Wander – Assessor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Jurídico da SUPRAM. 928 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, já decidido, por favor. 929 

Wander – Assessor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Rapidamente esclarecer. Acredito, 930 

Dra. Thaís, que a dúvida tenha ocorrido em decorrência do fato de que nós citamos em nosso 931 

parecer apenas uma portaria e essa portaria não veio lastreada com a citação legal que o Dr. 932 

Leonardo agora fez. Mas essa portaria, ela veio só dar um instrumento de como se vai fazer o 933 

procedimento de regularização ambiental para intervenção em APP, de competência que o é, 934 

decorrência da legislação citada do COPAM/Zona da Mata. Então, por isso nós citamos só a 935 

portaria, esquecendo de citar a legislação, mas fica aí a complementação. 936 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Faz a correção e complementa, ok? 937 

Satisfeita, Dra. Thaís? Por favor, pode se manifestar. 938 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A conclusão, então, é que o 939 

meu pedido seria para baixar em diligência e aí, se o jurídico entender que não, só para a gente ter 940 

esse parecer da DINOR se realmente seria esse entendimento ou o entendimento do Ministério 941 

Público. E, se o jurídico não entendeu assim, fosse votado a questão de como seria feito isso. 942 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Danilo. O Danilo vai dar um 943 

esclarecimento. 944 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – Independente da 945 

votação, eu acho que a gente pode fazer essa consulta, a pedido da Senhora, para a gente trazer 946 

isso aqui na próxima reunião e ter um esclarecimento geral. A gente já tem a nossa opinião 947 

formada, mas seria interessante vir isso da Diretoria de Normas. 948 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Inclusive a nossa 949 

preocupação, do Ministério Público, é usar o caso concreto para justamente padronizar os 950 

próximos licenciamentos. Então, como as coisas vão ficando mais claras? É só no caso concreto 951 

mesmo, quando há omissão de normas ou algum entendimento, numa norma há dois 952 

entendimentos, assim é feito na Justiça. Os advogados, formados em Direito, sabem disso, que 953 

para a gente fixar parâmetros mesmo é caso a caso. Vai se criando a jurisprudência e aí fica uma 954 

coisa mais padronizada. Justamente a preocupação do Ministério Público é de hoje, a partir de 955 

agora, a gente esclarecer essa dúvida mesmo. Se esse parecer for feito, eu concordo, igual o Dr. 956 

Danilo sugeriu, eu gostaria de sim ter esse parecer. 957 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Fica o compromisso então da URC 958 

de já buscar esse parecer para trazer na próxima reunião. Ok? Satisfeita, Dra. Thaís? Conselheiro 959 

Licínio, por favor. 960 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 961 

Ao técnico aí responsável pelo parecer técnico, a condicionante quatro diz o seguinte: 962 

“Construção das lagoas facultativas para adequação do sistema de tratamento dos efluentes 963 

industriais e sanitários. Prazo: 270 dias”. Mas, no corpo do parecer, no item 7.2, você menciona 964 

que é para implantação da ETE. Parto do princípio que já tem alguma coisa executada e essa 965 

lagoa seria um complemento para dar uma viabilidade de resultados e monitoramentos. 966 
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Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Ficou realmente, está errado. Lá existe 967 

uma ETE hoje físico-química e eles vão implantar uma ETE biológica, com fase anaeróbia e uma 968 

fase de decantação. Então, não seria lagoa facultativa, seria a ETE mesmo. 969 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 970 

Então, teria que mudar a redação da condicionante? 971 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – É isso aí. 972 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 973 

Ok. E monitoramento também, eu pediria que fosse colocado um prazo semestral tanto dos 974 

efluentes, quanto da chaminé da caldeira. A partir de que período? A partir de que data? 975 

Semestral a partir de quando? Da execução da implantação do ciclone para a contenção 976 

atmosférica? Semestral a partir da instalação da ETE? Para ficar bem claro para o empreendedor, 977 

senão ele se perde nesse período seu aí. 978 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Hoje eles já fazem da caldeira. Eles já 979 

fazem. Inclusive está dentro dos parâmetros, mesmo sendo ciclone, mas, como é por norma, nós 980 

pedimos pelo ciclone, mas semestral a gente pede a partir da concessão da licença. 981 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 982 

Ok. 983 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Esclarecido? Conselheiro Aurélio, 984 

por favor. 985 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu não vi aqui, embora possa ter me passado 986 

despercebido, alguma citação com relação a um plano de emergências para acidentes ou 987 

emergências ambientais ou alguma coisa. Tem esse plano? Vocês estão analisando sobre esses 988 

aspectos? 989 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – O que a gente analisa geralmente seria 990 

a questão de corpo de bombeiro. Agora, plano de contingência para acidente, quando é 991 

apresentado é analisado. 992 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 993 

Por exemplo, tem uma parte de caldeira aqui, não tem? 994 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Tem sim. 995 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Existe algum plano de contingência ou de 996 

emergência nesse aspecto? 997 

José Andrade – Engenho Nove, Consultoria da empresa – Na verdade, essas questões ligadas à 998 

caldeira, elas são todas diagnosticadas e monitoradas pelo Ministério do Trabalho. Existe todo um 999 

procedimento e todos os empreendimentos já têm que fazer perante o Ministério do Trabalho 1000 

quando envolve esse tipo de problema. Ou seja, na questão ambiental isso não é requerido, isso 1001 

não é exigido do empreendimento. Por esse motivo que não é apresentado. A única coisa com 1002 

relação ao risco que é apresentado, que é exigido e foi apresentado, é a questão de projeto de 1003 

prevenção e combate a incêndio, mas caldeira é Ministério do Trabalho. Aqui a preocupação do 1004 

órgão é unicamente com a questão de emissão de efluentes atmosféricos por parte dessas 1005 

caldeiras. 1006 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu acho que nós discutimos um pouco além disso, 1007 

porque usa combustível, tem derramamento, tem estoque, armazenamento do combustível. A 1008 

questão do Ministério do Trabalho, ela olha se o ambiente tem condições de receber o 1009 

trabalhador, ou seja, nível de calor no ambiente, proteção do trabalhador, EPI, etc. Agora, nós 1010 

estamos falando de outra coisa, não é? Nós estamos falando de segurança do equipamento. Nós 1011 

estamos falando de, havendo um plano de contingência, há necessidade de evacuação de área, há 1012 
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necessidade de um plano estabelecido, não é? Para contenção do incêndio, enfim, nós estamos 1013 

falando de outra coisa, não é? 1014 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Breno, por favor. 1015 

Breno – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Todo vazo de pressão, vamos dizer, 1016 

caldeira, compressor, é regido pela NR 13, que prevê tudo isso. Então, eles com certeza têm uma 1017 

inspeção semestral ou anual, dependendo da capacidade da caldeira, do compressor e que prevê 1018 

isso aí. 1019 

José Andrade – Engenho Nove, Consultoria da empresa – Com relação ao que o senhor citou, 1020 

por exemplo, tanque de armazenamento de combustível, tudo isso é previsto aqui, dique de 1021 

contenção. Agora, com relação ao vazo sobre pressão, seja ao equipamento gerador de vapor, a 1022 

caldeira, esse é regido pela NR 13, Ministério do Trabalho. Ou seja, não é de responsabilidade 1023 

dos órgãos ambientais nenhuma exigência com relação ao empreendimento, de que, durante o seu 1024 

processo de licenciamento, ele tenha que apresentar esse tipo de documento. Isso é exigido sim 1025 

pelo Ministério do Trabalho e o empreendimento já faz isso. Já tem tudo implantado, tudo de 1026 

acordo com o que a norma especifica. Agora, com relação aos aspectos ambientais desses 1027 

equipamentos sim, está tudo contemplado nos projetos. 1028 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Obrigado Andrade. Nós vamos já 1029 

colocar em votação, atendidos os destaques que foram feitos. O conselheiro Aurélio tinha pedido 1030 

destaque? Você não pode apresentar condicionante. Você pode manifestar e sugerir, mas você 1031 

não pode, não pediu destaque, ok? Só para seguir o regimento, só os três que pediram destaque é 1032 

que poderiam. Então, em votação. Os conselheiros que são pela sua aprovação, item 8.1, 1033 

permaneçam como estão. Aprovado. Você quer se manifestar? Contra ou a favor? Não, você vai 1034 

se abster, a favor ou contra. Contra, a favor ou abstenção. Você é contra ou a favor? Então, 1035 

aprovado com dois votos contrários, do conselheiro Aurélio e da conselheira Thaís. Conselheiro 1036 

Aurélio, por favor, justifique o seu voto. Contra tem que justificar. 1037 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Infelizmente, foi um descuido meu não obedecer 1038 

ao regimento, senão eu seria, com certeza, apresentaria uma condicionante com relação a ter, 1039 

porque eu discordo totalmente e radicalmente do empreendedor, porque a questão ambiental 1040 

preocupa sim, com tudo que envolve, derramamento do líquido de abastecimento, quer dizer, todo 1041 

aspecto que envolve. As condições ambientais todas. 1042 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. É só você justificar o seu voto. Por 1043 

favor, nós temos que tocar a reunião. 1044 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Está bom, justifiquei, votei contra por falta de 1045 

oportunidade de colocar condicionante. 1046 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheira Thaís, justifique o seu voto, 1047 

por favor, voto contrário. 1048 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A questão votei contra 1049 

porque eu achava que tinha que ter esse controle de legalidade. Antes de nós votarmos isso, não 1050 

foi colocado como parte da diligência, como sugerido por essa conselheira. E também porque a 1051 

questão da lei do SNUC, da compensação ambiental. 1052 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Justificado. Item 8.2. Aí já está 1053 

vencido. 8.2, senão nós não vamos andar com essa reunião se eu tiver de voltar atrás toda vez. 1054 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Não, não. 1055 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – 8.2, Eloísio Gomes de Paiva (Sítio Vovó 1056 

Dolores) – Suinocultura (ciclo completo) e Criação de bovinos (extensivo) – Amparo do 1057 

Serra/MG – PA Nº 13409/2008/001/2009 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. 1058 

Sobrestado em 22/03/2010. Conselheira Thaís, por favor. 1059 
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Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Gostaria de esclarecimento. 1060 

Quanto à falta de sistema de tratamento para esgoto oriundo da casa sede, escritório, houve 1061 

autuação em razão disso? 1062 

Wagner Melo – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Não, não houve autuação, 1063 

porque constava que estava no projeto já de instalação e estava tendo. E como era só a casa sede e 1064 

já estava destinado no projeto que seria implantado com o sistema de tratamento. 1065 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Mas estava gerando 1066 

poluição? 1067 

Wagner Melo – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Estava sendo destinado ao 1068 

córrego, assim como todo sistema de esgoto do município. 1069 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Gostaria de saber a 1070 

fundamentação legal para não autuação em razão da poluição. 1071 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Leonardo, por favor. 1072 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – A autuação, 1073 

ela deverá ocorrer de acordo com a análise técnica. A autuação deverá ocorrer de acordo com a 1074 

análise técnica. Não chegou ao meu conhecimento direto. O processo foi analisado, enfim, o 1075 

parecer foi elaborado de forma rápida, enfim, vamos proceder à autuação sim. A gente tem o 1076 

prazo para isso. 1077 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheira Thaís. 1078 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Esclarecimento. Como está 1079 

a situação das APPs nesse licenciamento ambiental? 1080 

Wagner Melo – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Não foi observado em vistoria 1081 

nenhuma intervenção em área de APP e devido ao relatório que eu até modifiquei no sistema, 1082 

colocando um relatório fotográfico, mostrando que está a mais de 30 metros de área de APP. 1083 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Ok, esclarecido. 1084 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Conselheiro Igor. 1085 

Igor Messias da Silva – SEDE – Só para um entendimento aqui de legislação, porque o 1086 

aprendizado aqui é muito grande. Existe uma legislação que diz que se o empreendedor procura a 1087 

regularização ambiental, ele não pode ser autuado. Ele não pode ser autuado somente pela 1088 

ausência da licença? Seria isso? 1089 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Existe sim o 1090 

instituto da denúncia espontânea, só que ele não abarca os casos de degradação ou poluição. Ou 1091 

seja, havendo, sendo constatada a poluição e degradação, é nosso dever proceder à autuação. 1092 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É o que seria dito 1093 

anteriormente, infelizmente já passamos do item, a mesma questão. Houve essa poluição 1094 

ambiental pelo item anterior e não foi autuado. Pelo que eu entendo do parecer único, não houve 1095 

autuação. Eles estavam provocando poluição. 1096 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Se não foi, vai ser. 1097 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É só essa preocupação do 1098 

Ministério Público. Muito obrigada. 1099 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mais alguma dúvida Dra. Thaís? Mais 1100 

algum conselheiro quer fazer alguma manifestação? Sem apresentar condicionante. Só ela pode 1101 

apresentar condicionante. Só ela fez destaque. Ok. Mais alguma? Se não tem, vamos votar. Já 1102 

esclareceu, Dra. Thaís? Está satisfeita? 1103 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Gostaria de aproveitar o 1104 

meu destaque e colocar a condicionante do conselheiro no meu destaque, incluir a condicionante 1105 

dele. 1106 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Nesse processo? Item 8.2. Por favor. 1107 

Você vai propor, a condicionante é dela. 1108 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Obrigado conselheira. A condicionante é que o 1109 

empreendimento apresente um plano de emergências ambientais. 1110 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não é esse não, esse é outro item. O 1111 

outro já passou. É o 8.2 que está sendo discutido. Suinocultura Aurélio. 1112 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Desculpe. O interesse era, senhor presidente, era... 1113 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O outro já terminou. 1114 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Era o item 8.1 e eu protesto. Deixo registrado o 1115 

meu protesto de perdermos uma oportunidade de agregar valor ambiental no processo de 1116 

licenciamento que estamos conduzindo aqui. 1117 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Eu concordo, mas só que é vencido. 1118 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu entendo que não há essa 1119 

vedação de, depois de lido, o conselheiro propor condicionante, mesmo não tendo feito essa, 1120 

vamos dizer assim, chamada de atenção do presidente. Eu entendo que o regimento interno não 1121 

assim se manifesta, não é claro nesse sentido. 1122 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Thaís, nós estamos votando e discutindo 1123 

o item 8.2. O 8.1 já foi vencido. 1124 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Não, não, eu não estou 1125 

querendo voltar atrás. 1126 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você votou contrário e o conselheiro 1127 

votou contrário. Não temos que voltar atrás, senão vamos ter que retornar todos processos. Se a 1128 

gente for discutindo e for voltando, nós vamos ficar parados no tempo aqui. Nós estamos 1129 

discutindo o 8.2. Qualquer alteração, se você quiser ceder a palavra para algum conselheiro que 1130 

quisesse se manifestar sobre o 8.2, está aberto ainda. O presidente da mesa abre espaço para o 8.2. 1131 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu entendi que ele queria 1132 

colocar uma condicionante no 8.2. Eu entendi isso. 1133 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Para o 8.2 está aberto. Você quer se 1134 

manifestar sobre o 8.2, Aurélio? Não quer. Então, não há o que se discutir. Ok? Então, em 1135 

votação o 8.2. Conselheiros que são pela sua aprovação, por favor, permaneçam como estão. 1136 

Aprovado por unanimidade o 8.2. Vamos para o item 9. O nove... Aurélio, por favor. Nós aqui 1137 

estamos falando sério. Se você acha que não, você me desculpe, mas eu sigo um regimento, eu 1138 

não posso, depois de votado um tema, eu voltar atrás, com todo questionamento seu ou de 1139 

qualquer outro conselheiro. Vocês é que têm que ficar atentos na hora que eu estou falando. 1140 

Então, procedimento votou está votado. Quem se sentiu contrariado, aqui é por maioria. É voto 1141 

maioria. O presidente tem voto minerva, quando se dá empate. Nesse caso, não houve empate. Eu 1142 

estou seguindo o regimento, não posso abrir mão, senão, eu não tenho controle da reunião. Ok? 1143 

Isso eu peço a consideração de cada conselheiro, por todo respeito que eu tenho a você e à sua 1144 

entidade, está certo? Mas eu não posso voltar. E à própria conselheira Thaís também. Item 9, 1145 

Processos Administrativos para exame de Revalidação de Licença de Operação. Eu vou também 1146 

fazer a mesma coisa, ler os quatro itens, quem tiver destaque, por favor, faça o destaque na hora 1147 

que eu estiver terminando a leitura. Isso eu falei antes. 9.1, Cimento Tupi S.A. – Co-1148 

processamento de resíduos em forno de clínquer – Carandaí/MG – PA Nº 00071/1979/044/2010 – 1149 

Classe 3 – Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Destaque do 1150 

conselheiro Cláudio e da conselheira Thaís. 9.2, Cimento Tupi S.A. – Co-processamento de 1151 

resíduos em forno de clínquer – Carandaí/MG – PA Nº 00071/1979/041/2009 – Classe 3 – 1152 

Apresentação: SUPRAM Zona da Mata . Sobrestado em 22/03/2010. Destaque conselheira Thaís 1153 
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e conselheiro Cláudio. Você pediu também, não é Cláudio? Você pediu destaque nesse também? 1154 

9.3, Cimento Tupi S.A. – Co-processamento de resíduos em forno de clínquer – Carandaí/MG – 1155 

PA Nº 00071/1979/043/2009 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Sobrestado em 1156 

22/03/2010. Destaque da Dra. Thaís e do Cláudio. 9.4, Cimento Tupi S.A. – Transporte 1157 

rodoviário de resíduos perigosos - classe I – Carandaí/MG – PA Nº 00071/1979/045/2010 – 1158 

Classe 5 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Esse sem 1159 

destaque. Então, vamos votar o 9.4, que não teve destaque. Nós estamos votando o 9.4, atenção 1160 

senhores conselheiros. Cimento Tupi S.A. - Carandaí/MG – PA Nº 00071/1979/045/2010 – 1161 

Classe 5 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Os conselheiros que são pela aprovação, 1162 

permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos voltar ao 9.1, destaque do 1163 

conselheiro Cláudio, que pediu primeiro, depois a conselheira Thaís. 1164 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Nosso pedido de destaque é devido à questão de uma 1165 

outorga que a COPASA detém, uma outorga lá no distrito de Pedra do Sino, que é para 1166 

abastecimento da localidade, abastecimento público e foi objeto de uma reunião entre o Cimento 1167 

Tupi e a COPASA, para se chegar num acordo e houve esse acordo. Porém, o processo que se 1168 

encontra aqui no parecer único, até nós tivemos oportunidade de conversar com os técnicos aqui 1169 

da SUPRAM, para se evitar qualquer conflito, qualquer desentendimento entre a COPASA e o 1170 

cimento Tupi, uma vez que já houve esse acordo e estão aqui as condicionantes do parecer 1171 

referente ao processo de outorga. Porém, essa outorga não foi publicada, então, como está citada 1172 

aqui nesses três itens que estaria já resolvido o procedimento de outorga, está aqui no parecer 1173 

único que os processos de outorga foram devidamente deferidos, como existe essa precaução em 1174 

estarem publicadas as condicionantes, a gente colocaria então para baixar em diligência. Essa é a 1175 

posição nossa. 1176 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu acho que não é caso de diligência, 1177 

porque a outorga anterior está vigente. Ele não está sem outorga. Até a publicação, as 1178 

condicionantes referentes a esse novo processo de outorga vão começar a serem implantados. Ele 1179 

entrou dentro do prazo da revalidação da outorga, ela foi prorrogada até que o órgão ambiental se 1180 

manifeste. Então, até que o órgão ambiental publique a portaria, as condicionantes referentes à 1181 

outorga são da outorga antiga, vigente. Então, repetindo novamente, até que a outorga seja 1182 

publicada, as condicionantes são referentes à outorga vigente. 1183 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Luiz, deixa o Danilo fazer uma 1184 

colocação. 1185 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – É só uma 1186 

sugestão aqui, que a gente pode resolver o problema ás vezes sem baixar esse processo em 1187 

diligência. A grande preocupação que eu vejo com o Senhor, conselheiro, é que as condicionantes 1188 

estabelecidas na outorga ainda não estão presentes, por elas não estarem ainda publicadas. É só a 1189 

gente transcrevê-la para o licenciamento ambiental. Ela fica amarrada aí. A gente aprova essa 1190 

condicionante e acaba o problema. Eu acho que não teria necessidade de tirar o processo de pauta 1191 

e de voltar com ele para sanar esse problema, porque essa publicação é detalhe, porque nós já a 1192 

aprovamos no sistema e já mandamos para Belo Horizonte para ser publicada. Ela deve ser 1193 

publicada essa semana. Então, a gente resolve o problema aqui, se for do consentimento de todos. 1194 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Bom, nós recebemos uma orientação da nossa 1195 

representação, justamente para nos resguardar. Nós estamos de acordo com as condicionantes, 1196 

mas queremos nos resguardar justamente de estar com essa outorga publicada. Então, pelo que eu 1197 

conversei também com os técnicos, inclusive com o Gláucio, não haveria problema em ser 1198 

baixada em diligência e realmente, na outra reunião, para aprovação, estar com essa outorga 1199 
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devidamente aprovada. E as condicionantes que se encontram no processo, que foram objeto do 1200 

acordo, permaneceriam normalmente. 1201 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu acho que há um erro aí, porque a 1202 

outorga relativa ao empreendimento, ela está em vigor. Você vai baixar em diligência referente a 1203 

uma outorga, igual foi falado pelo Senhor, não foi publicada, mas há uma outorga com a 1204 

concessão de explotação e vigente. Então, como você vai pedir diligência relativa a uma questão 1205 

que não cabe? Esse é o nosso ver. A gente pode adiantar o cumprimento das condicionantes, 1206 

colocando as condicionantes da outorga no processo de licenciamento. Então, até que a portaria 1207 

da outorga seja publicada, antes disso a gente já vai ter as condicionantes já em vigor da outorga. 1208 

A gente pode jogar isso no licenciamento ambiental. 1209 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? 1210 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Foi uma determinação baseada em análise das pessoas, 1211 

dos técnicos que participaram dessa reunião, objeto desse acordo, que inclusive foi feito aqui na 1212 

SUPRAM. Então, a orientação que nós recebemos é justamente para manter. Conforme o Dr. 1213 

Danilo esclareceu, essa publicação sairia rapidamente e não haveria problemas de estar 1214 

efetivamente garantido através da outorga. 1215 

Sem identificação – Senhor presidente, só um minutinho, queria só fazer uma observação, gente. 1216 

O seguinte, nós não estamos tratando da licença de operação da fábrica, nós estamos tratando de 1217 

uma licença de operação simplesmente de co-processamento de resíduos. A outorga, eu entendo 1218 

que ela seria um pré-requisito para licença de operação da fábrica, que é o geral. Só para a gente 1219 

dar um apanhado rápido do que aconteceu, a polêmica em torno dessa outorga, é o seguinte, a 1220 

COPASA tem um ponto de captação logo à jusante da Cimento Tupi, aqui em Carandaí. E na 1221 

análise dessa outorga, a gente identificou um possível conflito pelo uso da água, porque a água lá 1222 

do curso d’água, ela é pouca, seria, quase que não é suficiente para os dois captarem em conjunto. 1223 

Então, diante disso, a gente chamou os dois, tanto a COPASA quanto a Cimento Tupi, para a 1224 

gente tentar chegar numa solução que não fosse a declaração de área de conflito. Aí seria bem 1225 

mais problemático. E diante disso, a empresa, a Cimento Tupi, fez uma proposta de fazer estudos 1226 

na área, de levantamento da capacidade de regularização do barramento, da condição real de 1227 

produção de água daquele local. A gente, quando considerou satisfatório, estabeleceu em 1228 

condicionantes e juntamente com isso a gente diminuiu a vazão a ser outorgada para a Cimento 1229 

Tupi, o que favoreceu, até que se defina, após a conclusão desses estudos, que favoreceu a 1230 

captação da COPASA e que vai dar para ela uma maior, como se diz, disponibilidade de água 1231 

nesse momento. Está certo? Mas o que eu queria deixar ressalvado aqui é isso. Essa outorga, eu 1232 

entendo que ela seria um requisito. Aconteceu de coincidir a renovação da outorga junto com a 1233 

LO de um co-processamento de um resíduo, mas não com a licença de operação da fábrica, que 1234 

seria num outro momento. 1235 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok Rafael. Fala que eu vou passar a 1236 

palavra para o Danilo. 1237 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Se essas condicionantes da outorga 1238 

forem acrescentadas ao processo de licenciamento, ele começará a fazer as modificações agora. 1239 

Se for pedido em diligência, ele vai ter mais um prazo para... Só bem mais de imediato agora. 1240 

Depende do conselheiro. 1241 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Mas pelo que a gente está vendo no processo e pela 1242 

intenção da própria Cimento Tupi, a gente não vê que ele vai postergar esses monitoramentos. 1243 

Isso vai ser uma coisa que vai acontecer logo em seguida, não haverá problema com relação a 1244 

isso. O ponto em si é exatamente a publicação da outorga. 1245 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, se apresente. 1246 
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Luiz Carlos Gusato – Cimento Tupi – Eu só queria esclarecer, se trata de um processo de uma 1247 

fábrica que a gente está operando lá desde 75, com uma captação com regularização. Nós temos 1248 

um reservatório, uma lagoa na frente da fábrica e existem duas captações, no mesmo curso d'água, 1249 

a nossa precede a da COPASA. Mas isso não é o caso, a gente propôs o seguinte, de manter-se a 1250 

vazão de 70%, do que é sete/dez, garantir essa vazão à jusante, que é a prática que a lei pede e que 1251 

a gente tem feito já há quase trinta anos. Então, a gente acredita que não há problema. O que a 1252 

gente vai fazer, no âmbito do processo da outorga, são os estudos hidrológicos de mais de um 1253 

ciclo hidrológico completo, para a gente ter dados primários coletados do campo e ter certeza que 1254 

a nossa regularização é suficiente ou não para um evento crítico que até hoje ainda não aconteceu. 1255 

Então, a gente, se não for, a gente fazer devido ajuste dessa área de regularização. Então, eu 1256 

entendo que o processo de outorga também hoje não é impedimento. Então, se eu pudesse 1257 

encaminhar um pedido aos conselheiros, é que a gente votasse esse processo de revalidação das 1258 

nossas LOs do co-processamento, visto que qualquer dúvida sobre a questão da outorga já foi 1259 

dirimida naquela reunião, nós já fomos notificados sobre as condições que nós temos que fazer, 1260 

nós só estamos aguardando a publicação agora. Já estamos trabalhando lá nos bastidores para 1261 

adiantar o que for necessário. 1262 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, vou dar a palavra ao Danilo, 1263 

para ele dar um esclarecimento, para depois a gente ouvir a Dra. Thaís. 1264 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – Só para finalizar 1265 

aqui e deixar você mais tranquilo, Cláudio, eu conversei na sexta-feira à noite com a 1266 

Superintendente de Meio Ambiente da COPASA, Dra. Célia, e eu expliquei essa situação para 1267 

ela. Ela tem essa aflição que você está trazendo aqui, eu entendo seu posicionamento, porque 1268 

você foi cobrado por isso, e a Célia me passou que não teria problema. Eu passei essa idéia para 1269 

ela de trazer as condicionantes da outorga para o licenciamento ambiental, porque fica amarrado. 1270 

Não teria problema nenhum, porque as condicionantes da outorga preocupam porque ainda não 1271 

foram publicadas. Já passa a ser uma condicionante do licenciamento ambiental. Então, a gente 1272 

vai exigir ainda mais, porque além de constar na outorga, que é separada do processo de 1273 

licenciamento ambiental, ele vai constar como o processo principal. Então, eu acho que é uma 1274 

coisa que fica mais amarrada e já está de acordo com a Superintendência de Meio Ambiente da 1275 

COPASA. Então, eu acho desnecessário baixar esse processo em diligência, mas aí fica a cargo 1276 

dos senhores. 1277 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Danilo, estando no direito do processo de ser baixado em 1278 

diligência, em função do que está citado aqui, citada a outorga, realmente não está publicada, eu 1279 

infelizmente sou obrigado a manter a minha posição de pedir para baixar em diligência, em 1280 

função dessa justificativa. 1281 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Não, primeiro quero ouvir a Dra. 1282 

Thaís sobre o mesmo processo. A Senhora tem destaque nesse processo, não tem Dra. Thaís? 1283 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Outro assunto. 1284 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, mas vamos... Então me deixa 1285 

verificar primeiro. Então eu vou colocar em votação, antes de ouvir a Dra. Thaís. Se for o caso 1286 

até, às vezes... Vou colocar em votação então a proposta do conselheiro Cláudio, de baixar o 1287 

processo em diligência. Você está falando do 9.1, não é isso? Então, eu coloco em votação a 1288 

proposta do conselheiro Cláudio, que é de baixar em diligência o processo 9.1, Cimento Tupi S.A. 1289 

processo No. 00071/1979/044/2010. Os conselheiros que são pela proposta do conselheiro 1290 

Cláudio de baixar em diligência o processo, permaneçam como estão. Quem não for favorável, 1291 

favor se manifestar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Rejeitada a proposta 1292 
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do conselheiro Cláudio. Então, o processo vai ser votado. Então, antes quero ouvir o destaque da 1293 

conselheira Thaís sobre o 9.1. 1294 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A questão também da 1295 

obrigação de firmar termo de compromisso, em razão da compensação ambiental da lei do SNUC. 1296 

Por quê? Nesse caso, o empreendimento, ele tem necessidade de co-processamento. Só por causa 1297 

disso, já indica o alto impacto ambiental. É uma empresa que tem capacidade econômica muito 1298 

grande, pode, sem prejuízo nenhum das suas atividades, colaborar com a mantença de unidade de 1299 

conservação. E tem sim entendimento do Ministério Público, o empreendimento causa um 1300 

impacto significativo, inclusive, salvo engano, até houve autuação por poluição ambiental, no 1301 

caso. Houve constatação de que houve sim a poluição gerada pela atividade. Essa é a minha 1302 

proposta. Conselheiro Leonardo, por favor. 1303 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Mais uma 1304 

vez a gente tem que se voltar ao conceito estabelecido pela norma e a gente tem que entender 1305 

também qual é o objeto da regularização. O objeto da regularização é o co-processamento de um 1306 

determinado resíduo. Será que esse co-processamento desse determinado resíduo é causador de 1307 

um significativo impacto ambiental? Nós não estamos falando aqui da unidade como um todo, da 1308 

fabricação de cimento como um todo, mas sim do objeto da regularização, que é o item 6.1, que é 1309 

o co-processamento de um determinado resíduo. Será que esse co-processamento compromete a 1310 

qualidade de vida de uma região ou causa danos aos recursos naturais? Entendemos também que 1311 

não, tendo em vista os mecanismos de controle que tem contidos no forno da unidade industrial. É 1312 

preciso ressaltar também, que a atividade em si, atividade de co-processamento, ela é benéfica ao 1313 

meio ambiente. Ou seja, eles pegam o resíduo que seria disposto de alguma forma, em algum 1314 

lugar, de forma regular, imaginamos, e ele é aproveitado como matéria-prima na produção de 1315 

cimento ou como energia, como produção de energia, gerando fonte, seria fonte de calor. São 1316 

essas as ponderações que nós gostaríamos de fazer e entendemos que não há significativo impacto 1317 

ambiental. E a unidade, quanto à sua regularização, aí sim seria o caso da incidência do 1318 

significativo impacto e da compensação. 1319 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – É bom ficar claro aqui que a empresa, 1320 

ela não, a função dela não é co-processamento. Ela tem uma fabricação de cimento. Se ela pega o 1321 

resíduo que poderia ir para um aterro industrial ou poderia ser disposto em outro local, ela está 1322 

fazendo, creio eu, um bem para o meio ambiente, independentemente se ela ganha dinheiro com 1323 

isso ou não. Não é a função nossa verificar isso, se ela está sendo beneficiada com isso. Para o 1324 

meio ambiente, isso é benéfico. E, no caso de compensação, o co-processamento é utilização dos 1325 

equipamentos da fábrica de cimento para gerar energia ou ser agregado ao cimento. Então, a 1326 

compensação ambiental tem que se referir, creio eu, à unidade e não ao co-processamento, senão, 1327 

as várias licenças de co-processamento, todas teriam que ser, então, vai ser como um juros sobre 1328 

juros. Então, toda vez que tiver um co-processamento, vai ter que ser feita uma compensação 1329 

ambiental, sendo que o foco é a fabricação de cimento. 1330 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, se apresente. 1331 

Luiz Carlos Gusato do Nascimento Pires – Só complementando, obviamente, a questão, co-1332 

processamento é uma coisa que a gente adiciona à nossa atividade. Não tem um investimento 1333 

relativo ao co-processamento, por exemplo, nem para aplicar nem o meio por cento da lei do 1334 

SNUC. E a gente está tratando também de revalidação de licenças de operação. Revalidação de 1335 

LO que já existia. O meu entendimento é que se toda revalidação cair em compensação de novo, 1336 

aí é um imposto, aí não é compensação. 1337 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Pergunto a Dra. Thaís se está 1338 

satisfeita. 1339 
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Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu retiro a condicionante. 1340 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Conselheiro Cláudio, por favor. 1341 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Bom, diante do que foi colocado então pelo Dr. Danilo, eu 1342 

me vejo no direito de firmar aqui com os conselheiros, de colocar as condicionantes, não é isso? 1343 

Que estão no processo de outorga, no processo de licenciamento ambiental. Poderia falar então no 1344 

microfone aí, Danilo, para ficar registrado 1345 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pode, por favor. Danilo, por favor. 1346 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – Está esperto, 1347 

heim conselheiro. Eu acho que não precisaria fazer a leitura de todas as condicionantes, é só a 1348 

gente deixar claro que todas as condicionantes estabelecidas na outorga, ficam também 1349 

estabelecidas no licenciamento ambiental. Então, a gente ganha tempo de ter que ler todas as 1350 

condicionantes. 1351 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – De acordo. 1352 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Então tá. Então vamos colocar em 1353 

votação o processo. Doutora, ok? Não, já li, o processo. Por favor, Rafael. 1354 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Eu acho que para não bater a questão 1355 

do prazo, porque senão ele vai ter um prazo referente ao licenciamento ambiental e depois um 1356 

prazo para outorga, então, eu acho que deveria vincular os prazos. E aí, no caso, o Leonardo 1357 

poderia esclarecer se essas condicionantes entrariam no co-processamento. Aí, no caso, teria que 1358 

entrar nesses três que estão sendo votados. 1359 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Já mata os outros dois da frente. Ok? 1360 

Então podemos votar? Está claro para os conselheiros? Nós estamos votando o 9.1. Não sei se aí 1361 

vou depender dos três. Os seus destaques eram todos os mesmos? Conselheiro Cláudio. Da 1362 

conselheira Thaís eram os mesmos? 1363 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – O 9.1, 9.2 e 9.3 é sobre o mesmo assunto, referente à 1364 

outorga, que é, como citou ali o Rafael, esse processo de outorga 10.750/2008. 1365 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, da sua parte eu posso votar os 1366 

três então relacionados? 1367 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – De acordo. 1368 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheira Thaís, por favor. 1369 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só uma dúvida. Os outros 1370 

dois seriam o mesmo entendimento? A mesma manifestação quanto à minha condicionante? 1371 

Então, também pode votar em bloco. 1372 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, vou votar já em bloco os três 1373 

processos, Cimento Tupi S.A., Processo 00071/1979/044/2010, Cimento Tupi S.A., processo 1374 

00071/1979/041/2009. Cimento Tupi S.A., processo 00071/1979/043/2009. Em votação. Os 1375 

conselheiros que são pela aprovação, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por 1376 

unanimidade Tem uma proposta de condicionante? Ok. Então, condicionante do conselheiro 1377 

Cláudio. Por favor conselheiro. 1378 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – As condicionantes, o Rafael não pode se ausentar agora. 1379 

As condicionantes são então exatamente as mesmas que constam do processo de outorga, 1380 

conforme foi apresentado. O processo de outorga 10.750/2008. Correto? 1381 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Está ok? 1382 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Cumprir as condicionantes referentes 1383 

ao processo de outorga 10.750. Prazo estipulado na própria, o prazo de cumprimento, a partir da 1384 

concessão da licença. 1385 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, Cláudio? 1386 
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Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Correto. 1387 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Em votação então as condicionantes 1388 

propostas para os itens 9.1, 9.2 e 9.3 propostas pelo conselheiro Cláudio. Os conselheiros que são 1389 

pela aprovação das condicionantes, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós 1390 

vamos votar o item 10. Também eu vou fazer no mesmo procedimento. Primeiro fazer a leitura, 1391 

são três itens, a gente... Dez, Processos Administrativos para exame de Prorrogação de Prazo para 1392 

Atendimento de Condicionante da Licença Operação. 10.1, Frango Forte Indústria e Comércio 1393 

Ltda. – Abate de animais de pequeno porte (aves, coelhos, rãs, etc.) – Ubá/MG – PA Nº 1394 

08165/2008/001/2009 – Classe 3 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Sobrestado em 1395 

22/03/2010. Destaque do conselheiro Antônio Matos. Destaque da conselheira Thaís. Antônio 1396 

Matos e Thaís. 10.2, PANGEA Empreendimentos Ltda. – Distrito industrial e zona estritamente 1397 

industrial – Matias Barbosa/MG – PA Nº 03381/2005/001/2006 – Classe 5 – Apresentação: 1398 

SUPRAM Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Destaque da conselheira Thaís. 10.3, 1399 

Votorantim Metais Zinco S.A. – Metalurgia dos metais não ferrosos em formas primárias, 1400 

inclusive metais preciosos – Juiz de Fora/MG – PA Nº 00074/1980/060/2004 – Classe 6 – 1401 

Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Sobrestado em 22/03/2010. Em discussão. 1402 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Gostaria de um esclarecimento do técnico, porque consta no 1403 

processo que uma água residuária, sabidamente de alta carga orgânica, igual é de abatedouros, ela 1404 

exige um tratamento extremamente avançado no que se refere, pelo menos, a tempo de 1405 

oportunidade, o tempo de detenção da água para se ter uma eficiente remoção da carga orgânica. 1406 

E o sistema é constituído simploriamente de quatro caixas de fibra de vidro, de 10 m3 cada, uma 1407 

em sequência a outra, o que vai dar dois dias de tempo de detenção para tratamento dessa água 1408 

residuária. Eu gostaria de um esclarecimento então a respeito disso aí. 1409 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Técnico responsável pelo processo. 1410 

Favor se apresentar, Michele. 1411 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Bom, esse tratamento é o seguinte, 1412 

aqui ele já foi aprovado também por vocês, novamente é só um pedido de aumento de prazo de 1413 

condicionante. Esse processo, ele deu um certo trabalho para a gente, porque o primeiro sistema 1414 

de tratamento que foi proposto era completamente fora dos padrões. A gente pediu novos estudos, 1415 

foi tentado, a gente sentou junto com a equipe, o empreendedor apresentou esse novo projeto. Vai 1416 

ter a separação, ele já tem a peneira para a separação de sólidos, já diminui bastante a carga e a 1417 

gente chegou à conclusão de que esse tratamento proposto, que a gente trouxe para vocês 1418 

votarem, seria suficiente para estar. Após passar pelo tratamento, esse resíduo vai ser jogado junto 1419 

numa lagoa de peixes também e depois, lá na frente, é que entra junto com o curso d'água. Então, 1420 

a gente levou em consideração que é um processo que atende hoje o abate de mil aves que ele tem 1421 

lá. 1422 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Eu estou solicitando esclarecimento porque, realmente, 1423 

provavelmente estava aqui, tal, mas então tudo bem. Vai ser jogado numa lagoa de estabilização 1424 

depois com peixe? 1425 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – É exatamente. Após passar por essas 1426 

caixas, ele não vai jogar no córrego, vai jogar junto de, são sete lagoas, vai passar por essas 1427 

lagoas, onde eles já têm uma criação de peixes. É porque ele, na verdade, primeiro, a primeira 1428 

proposta foi só de jogar direto para as lagoas e a gente pediu que não, que tivesse um tratamento 1429 

prévio antes de ser jogado nas lagoas. E aí, porque senão só estaria, no caso, diluindo o 1430 

tratamento, não é? 1431 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Eu gostaria de saber o seguinte, essa lagoa aumentaria em 1432 

quanto o tempo de detenção? 1433 
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Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Agora eu não sei lhe informar, mas, 1434 

porque já é um processo que eu já fiz há seis meses atrás. Eu não estou recordando mesmo do 1435 

processo. 1436 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Eu gostaria então que fosse acrescentado, como 1437 

condicionante, eu não acredito nesse sistema de tratamento que foi proposto, que se colocasse um 1438 

estudo de autodepuração, já que essas águas vão ser lançadas, mesmo depois de passar nessa 1439 

lagoa, eles vão ser jogados no córrego Miragaia. Estudo de autodepuração no córrego Miragaia. 1440 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Leonardo, eu queria perguntar ao 1441 

jurídico se é possível acrescentar alguma condicionante, porque é um processo só de... 1442 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, por favor, por favor, calma aí. Tem 1443 

uma presidência aqui. 1444 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Ele fez, na verdade, o processo é 1445 

para dilação de prazo de condicionantes e já foi aprovado esse processo. 1446 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – É o que nós estamos discutindo. 1447 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Ele fez uma pergunta e eu estou 1448 

jogando para o jurídico. 1449 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não cabe. O que está sendo objeto aqui 1450 

não é mais, é só dilação de prazo. Você desculpe, Antônio, mas não tem jeito. Você pediu a 1451 

palavra, Michel? Por favor. 1452 

Michel Henrique Pires – FIEMG – É que, pelo que eu entendi aqui, nós estamos só discutindo 1453 

se vai prorrogar ou se não vai prorrogar. Agora, o quê que está acontecendo lá, já foi aprovado. 1454 

Nós não temos que discutir mais isso. 1455 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Com certeza é isso mesmo, essa é a 1456 

decisão da mesa. Conselheira Thaís, por favor. 1457 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só para... 1458 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Professor, para te deixar mais 1459 

tranquilo, o monitoramento vai ser feito antes de ser lançado na lagoa. Então, qualquer problema 1460 

que tiver, então, assim, não vai ser uma coisa diluída, entendeu? A gente pediu que o 1461 

monitoramento fosse feito antes do lançamento na lagoa. O Gláucio agora deu uma olhada no 1462 

parecer da LO. Foi feito assim. 1463 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Menos mal. Conselheira Thaís, por 1464 

favor. 1465 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É só para saber se houve a 1466 

correção do ano no parecer único. Onde constava lá, do último parágrafo, a descrição do 1467 

histórico, onde se lê 2009, o correto seria 2010. 1468 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Está incorreto mesmo. Foi uma 1469 

questão de confusão. É de 2010 mesmo o pedido e foi incluído também a data da concessão da 1470 

licença no novo parecer, que a gente até já disponibilizou, que é de 23 de novembro de 2009. 1471 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – No sub-item, se foi 1472 

corrigido o ano também, no primeiro parágrafo. Onde se lê 2009, lê-se 2010. 1473 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Foi corrigido também. 1474 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Ok. Só isso. 1475 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Esclarecido? Podemos votar? 1476 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só uma coisa. O prazo de 1477 

90 dias, solicitado como prorrogação de prazo para cumprimento das condicionantes, esse prazo 1478 

já transcorreu. Eu gostaria de saber se já está tudo implantado. 1479 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Favor se apresentar. 1480 
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Michele – Analista Ambiental da SUPRAM/Zona da Mata – Esse prazo, ele vai passar, 1481 

infelizmente, devido ao tempo que fica e que não teve reunião, esse prazo passa a contar a partir 1482 

de hoje. Então ele ainda, mesmo que ele não implantou, ele tem os 90 dias. A gente está 1483 

aprovando os 90 dias aqui. Não foi feita a nova vistoria no local para saber se ele já implantou. 1484 

Mas, vocês aprovando, ele tem, mesmo se ele não começou, ele tem prazo de 90 dias. 1485 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok conselheira Thaís, esclarecida? 1486 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Esclarecida. Está bom, está 1487 

ok. 1488 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pode votar? Então, nós estamos votando 1489 

10.1, Frango Forte Indústria e Comércio Ltda. – PA Nº 08165/2008/001/2009, município de 1490 

Ubá/MG. Os conselheiros que são pela aprovação da prorrogação do prazo, permaneçam como 1491 

estão. Aprovado por unanimidade. 10.2, destaque da conselheira Thaís. Por favor, 10.2. 1492 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Desisto do destaque.  1493 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, voltamos no 10.2, PANGEA 1494 

Empreendimentos Ltda. Distrito industrial, zona estritamente industrial, Matias Barbosa/MG, PA 1495 

Nº 03381/2005/001/2006. Os conselheiros que são pela aprovação da prorrogação do prazo, 1496 

permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. 10.3, destaque Professor Luiz Fontes, por 1497 

favor. 1498 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Aqui, na página três do 1499 

parecer único, tem um cronograma que foi aprovado pela SUPRAM, em 27/05/2009, para três 1500 

anos e o programa de Educação Ambiental, ele só contempla o primeiro ano. Eu queria 1501 

esclarecimento sobre isso. 1502 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Rafael. 1503 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – É. É o penúltimo, antes 1504 

de monitoramento ambiental, que é o último, programa de Educação ambiental. 1505 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – O representante do empreendimento 1506 

está aqui, ele pode explicar isso do prazo, porque, creio eu, a gente não fez a revalidação da 1507 

licença de operação da fábrica. Então, a parte de programa de Educação Ambiental pode ser, pode 1508 

dizer isso, se consta na licença anterior e a vigência disso. 1509 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu quero chamar 1510 

atenção, porque aqui está constando que foi aprovado pela SUPRAM e é um empreendimento de 1511 

grande porte, de grande potencial, classe seis. Ele, pela DN 110, ele é obrigatório de ter programa 1512 

de Educação Ambiental. Agora saiu a resolução do CONAMA também, mas já tinha a DN 110 do 1513 

COPAM. E ele tem que ter, enquanto existir o empreendimento. Programa de Educação 1514 

Ambiental não pode ser faz de conta não. 1515 

Rafael – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Esse programa de Educação 1516 

Ambiental que consta aqui é referente a esse projeto e não à indústria. 1517 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor. 1518 

Carlos Braga – Votorantim Metais – Nós temos um programa de Educação Ambiental contínuo, 1519 

envolvendo a comunidade de escolas, está inclusive aberto para a visitação dos senhores. 1520 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Por favor, se identifique. 1521 

Francisco Dutra – Votorantim Metais – Complementando a informação do Carlos Braga, esse 1522 

programa é contínuo e relativo a toda fábrica, independente do projeto em si, ok? 1523 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Satisfeito, Professor Luiz Fontes? Eu 1524 

gostaria de conhecer o projeto, nós podemos agendar uma ida sua lá na fábrica com o pessoal. Eu 1525 

acho que é interessante inclusive. Não só para você, como para os outros conselheiros também. 1526 
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Francisco Dutra – Votorantim – Ele está à disposição. Se ele quiser é só anunciar, a gente marca 1527 

lá a visita para ele, ok? 1528 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Mais algum conselheiro? Luiz 1529 

Fontes, satisfeito? Então, nós vamos colocar em votação o item 10.3, Votorantim Metais Zinco 1530 

S.A. Metalurgia dos metais não ferrosos em formas primárias, inclusive metais preciosos – Juiz 1531 

de Fora/MG – PA Nº 00074/1980/060/2004. Em votação. Os conselheiros que são pela aprovação 1532 

da prorrogação de prazo solicitada pela empresa, por favor, permaneçam como estão. Aprovado 1533 

por unanimidade, ficando, então, aqui disponibilizada e aberto para que possamos conhecer o seu 1534 

projeto ou, de repente, vocês possam trazer alguma coisa para apresentar em algum momento aqui 1535 

para nós, os conselheiros aqui também. Está ok? Nós podemos programar para vocês fazerem 1536 

uma apresentação para nós aqui, talvez fique mais fácil. Está ok? Nosso Superintendente faz 1537 

contato com vocês e agenda essa proposta. Obrigado. Nós vamos então agora, vencido, entrar 1538 

agora no processo 11, Processo Administrativo para exame de recurso à URC –Unidade Regional 1539 

Colegiada Zona da Mata. 11.1, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 1540 

Gerais – DER – Pavimentação e/ou melhoramentos e Implantação de rodovias – Coronel Pacheco 1541 

e Juiz de Fora/MG – PA Nº 15908/2007/001/2008 – Classe 3 – Convocado ao Licenciamento – 1542 

Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Já tenho conhecimento da nossa conselheira Thaís, que 1543 

pretende pedir vistas, mas eu gostaria de ver se ela não tinha condição de rever essa sua posição. 1544 

Não é imposição, estou só perguntando se há condições, já que foi um processo bastante discutido 1545 

na reunião passada. Ele foi votado, por um descuido, eu acho que talvez eu possa até falar assim, 1546 

da mesa, ele não foi aprovado. É que, na realidade, se nós contabilizássemos os votos que tinham 1547 

na mesa naquele momento, o processo já teria passado. Mas nós mesmos assim achamos, como 1548 

aqui é um processo democrático, nós não podíamos voltar atrás, como não voltei com a questão 1549 

do Aurélio também. Nós comemos mosca aqui e deixamos passar um processo que já teria sido 1550 

aprovado na reunião passada. Mas houve um descuido da mesa, não foi aprovado, está voltando 1551 

com um pedido de reconsideração do DER, justamente porque a mesa não contabilizou o voto do 1552 

presidente. O presidente, para os senhores conselheiros terem e a platéia toda ter conhecimento, o 1553 

presidente são dois votos. Quando eu coloco o processo em votação e falo os conselheiros 1554 

permaneçam como estão, está contando um voto meu também, porque eu estou aqui na mesa com 1555 

todo mundo. Então, o voto já é contado automaticamente. Se há empate, mesmo com o primeiro 1556 

voto meu, eu tenho direito ao voto minerva, desempate. Então, a nossa mesa não considerou isso, 1557 

por descuido do nosso Superintendente e o presidente, que era o Fernando, conduziu muito bem a 1558 

reunião por sinal, mas ele não tinha experiência e na vivência, a primeira reunião que ele presidiu, 1559 

ele não contabilizou o voto minerva. Então, o processo foi rejeitado e nós não quisemos voltar, 1560 

rever, porque já tinha sido votado, ele já tinha dado o resultado, inclusive, como rejeitado. Ficava 1561 

difícil para nós voltarmos atrás de um processo que já tinha sido rejeitado. Por essa razão, e 1562 

considerando ser um processo, um projeto de importância para a região, não só para Juiz de Fora 1563 

e circunvizinhança ali, mas para a região, é um processo de interesse público, já existe uma 1564 

licença “ad referendum” que o DER também, até por consideração a este Conselho, não usou a 1565 

licença que ele tinha. Já podia ter começado a obra, à medida que já tem o “ad referendum”, ele já 1566 

podia ter iniciado, já estava licenciado. Ele já poderia ter iniciado, ele teve um respeito até à URC 1567 

da Mata não iniciou sem ter o referendum daqui. Mas ele tinha toda condição de começar, porque 1568 

tinha o “ad referendum” do Secretário, que é legal. Está certo? É previsto na lei, mas, mesmo 1569 

assim, nós consideramos, porque é um projeto de interesse da região. Existe, não é interesse de 1570 

governo, eu queria até deixar claro para vocês. Não é interesse do governo, é interesse da 1571 

sociedade da região. E já tem recurso destinado para esse projeto. O DER já está com autorização 1572 

de início de obras para fazer o projeto. Eu acho que ele beneficiará muito a região com essa 1573 
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estrada. Claro que nós precisamos tentar analisar as questões ambientais sim, as questões sociais, 1574 

ambientais e interesse público, mas é preciso que a gente, de repente, num processo de discussão, 1575 

com algumas emendas que a gente possa fazer em termos de condicionantes, de medidas 1576 

mitigadoras, ao invés da gente rejeitar simplesmente uma proposta, a gente colocar medidas que 1577 

venham mitigar, que venham algumas condicionantes que possam melhorar o projeto. Nós 1578 

estamos aqui com o DER pronto para fazer uma apresentação, se os conselheiros julgarem 1579 

necessário ver a apresentação dele, mostrar inclusive que a alternativa locacional proposta como 1580 

alternativa, não é, ela é pior do que a que já existe, porque seria uma linha nova que vai degradar, 1581 

passar em áreas inclusive do Exército, onde tinha minas de material bélico, além que vai abrir 1582 

nova estrada em área ambiental protegida. Enquanto que a proposta do DER é uma área que já 1583 

existe a estrada, nós vamos fazer um melhoramento da estrada, pavimentar alguns trechos que não 1584 

foram pavimentados, alterar um pouco o traçado, larguear alguns trechos da estrada, criando uma 1585 

terceira pista e tudo mais, mas que possa, de repente, se a gente aceitar a idéia de colocar e 1586 

discutir melhor o projeto, você pode melhorar o projeto e tentar viabilizar, a gente tentar nessa 1587 

reunião colocá-lo em discussão, ouvir as pessoas que estão aqui, tem gente, o próprio DER está 1588 

aqui, que é o interessado no projeto, tem gente da região de Juiz de Fora, tem bastante, alguns, 1589 

não sei se são contra, se são a favor ao projeto, isso não tenho juízo de valores para fazer, mas, de 1590 

repente, a gente podia ouvir Dra. Thaís, as pessoas, o DER apresentar e, se a Senhora achar que 1591 

ainda assim acha que é interessante vistas, nós vamos ter que, mas eu acho que seria interessante 1592 

a gente deixar o DER apresentar a proposta dele e a gente ouvir algumas pessoas que sejam 1593 

contra ou a favor. Thaís, por favor. 1594 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, eu estou me sentindo 1595 

constrangida nesse momento, porque é direito do conselheiro pedir vista. Eu entendo que a URC 1596 

não pode ser advogado de defesa de nenhum processo de licenciamento. Já foi votado 1597 

anteriormente, a maioria dos conselheiros disseram não ao projeto do jeito que ele está. Eu acho 1598 

que se é interesse de alguém, esse alguém então que procure o caminho correto para ser feito, 1599 

porque a preocupação nossa aqui primeiro é com o meio ambiente, depois com o 1600 

desenvolvimento, depois com o desenvolvimento da região. É lógico que a gente tem que buscar 1601 

sim o desenvolvimento, mas sempre sustentável. Então, eu gostaria de colocar aqui o meu 1602 

protesto, porque eu me sinto constrangida de exercer o meu direito, que é de pedir vista. Eu 1603 

sempre sou a favor de ouvir todos os lados de um processo de licenciamento sobre uma questão 1604 

de ordem pública. Eu posso, no final, concluir se eu vou desistir ou não, mas a principio eu já 1605 

digo que a minha instrução, que veio da Procuradoria Geral da Justiça e do Ministério Público, 1606 

que seja dado vista sim para nós podermos estar aqui colocando o outro lado da questão. 1607 

Justamente como já houve essa defesa do lado do parecer do recurso, que nós também tivéssemos 1608 

essa oportunidade de trazer aqui uma coisa mais bem fundamentada, para que os conselheiros 1609 

pudessem sim votar melhor sobre uma questão tão polêmica. Muito obrigada. 1610 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Dra. Thaís, você me desculpa se eu te 1611 

constrangi, não foi essa a minha intenção. Eu estou fazendo uma defesa do parecer da URC. Nós 1612 

temos um parecer favorável à aprovação do projeto. Nós temos equipes técnicas, parecer 1613 

favorável ao projeto e eu, como membro da URC, como presidente da mesa, eu posso defender o 1614 

parecer, mas sem querer, tanto que eu terminei a minha fala, eu iniciei falando “eu gostaria de 1615 

ponderar com a Dra. Thaís se ela pudesse deixar que fosse apresentado” e terminei a minha fala 1616 

falando “mesmo assim, se ela não quiser, não achar conveniente, a vista será dada”. Então, eu 1617 

acho que eu não constrangi, pelo menos eu não sei se os senhores conselheiros pensam assim, 1618 

mas a minha fala foi primeiro tentar ponderar. Segunda, no final, mesmo assim, se a senhora 1619 

achar, é direito de qualquer conselheiro. Nós não estamos aqui para constranger conselheiro 1620 
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nenhum. Estamos aqui para defender sim os interesses sociais e ambientais, mesmo assim, apesar, 1621 

eu sou membro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que se chama Secretaria de Estado de 1622 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nós não estamos lá para defender meio ambiente 1623 

a todo custo e nem desenvolvimento a qualquer custo. Por isso é que existe esse Conselho. Se 1624 

fosse para se tomar uma decisão à revelia da sociedade, nós faríamos isso em Belo Horizonte, não 1625 

precisava desse processo vir aqui. Está certo? Ele está aqui justamente porque é um processo 1626 

democrático, que nós estamos ouvindo a sociedade, estamos ouvindo principalmente em respeito 1627 

aos senhores conselheiros. A decisão do Governo Aécio Neves e do Secretário José Carlos 1628 

Carvalho de criar as URCs e trazer isso aqui para ser debatido, para ser discutido, é justamente 1629 

para isso, para que a sociedade decida. Não está aqui um presidente que seja autoritário. Eu acho 1630 

que durante todo esse tempo que eu estou aqui presidindo esse Conselho, que cada um dos 1631 

conselheiros, só hoje eu tive essa visão da conselheira Thaís, mas eu acho que nenhum dos 1632 

conselheiros aqui pode me taxar de autoritário. Eu fiz uma ponderação, respeitando, em cima de 1633 

um parecer que a URC tem e a respeito a outras pessoas que estão aqui. Mas, diante das 1634 

colocações da Dr. Thaís, inclusive da manifestação democrática de alguns representantes que 1635 

estão aqui no plenário, a vista está concedida e peço desculpas aos senhores e a Dra. Thaís se eu, 1636 

em algum momento, os constrangi. Então, fica reconvocada uma reunião para dia 26 e peço, 1637 

agora sim, Dra. Thaís, dia 26, por favor, Dra. Thaís, dia 26 nós, o processo retorna em pauta dia 1638 

26/04/2010. E peço à senhora que encaminhe o seu parecer com cinco dias de antecedência, para 1639 

que os senhores conselheiros tomem conhecimento, para que cheguem aqui com conhecimento do 1640 

parecer do Ministério Público. Muito Obrigado, a reunião está encerrada. Ah, está ok, Assuntos 1641 

Gerais. Desculpem aí. Por favor, Dra. Thaís. Com a palavra, por favor. 1642 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Gostaria de um 1643 

pronunciamento do Dr. Leonardo sobre a questão, embora não haja nenhuma disposição nesse 1644 

sentido, quando o processo, um processo é pedido vista numa reunião extraordinária, em razão do 1645 

curto espaço de tempo para a próxima reunião ordinária, não dá nem trinta dias, como é de praxe, 1646 

a gente pede numa reunião e traz em pauta na próxima reunião ordinária. Segundo entendimento 1647 

dos meus colegas de outras URCs, quando ocorre pedir vistas em uma reunião extraordinária, só 1648 

leva-se não na próxima ordinária, mas na outra. Gostaria que fosse feita essa consulta. Se não 1649 

tiver como responder agora, a dúvida é trazer em pauta na próxima ordinária ou em maio, na 1650 

reunião de maio. 1651 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Leonardo, você quer responder? Por 1652 

favor. 1653 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – O art. 26, no 1654 

seu parágrafo segundo, do Regimento Interno, diz que a matéria retirada para vista deverá ser 1655 

entregue à Secretaria Executiva, acompanhada do parecer e colocada em pauta e reapresentada na 1656 

reunião seguinte, com o parecer para a decisão do Conselho. A princípio, eu entendo que ela 1657 

deveria voltar na próxima reunião, seja ela ordinária ou extraordinária, também devidamente 1658 

acompanhada do parecer, como foi feito. No entanto, com ressalva que o presidente fez, que o 1659 

parecer seja disponibilizado com antecedência. 1660 

Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, eu gostaria de sugerir 1661 

ao jurídico e ao Dr. Danilo fazer uma consulta sobre isso, porque me parece que nas outras URCs 1662 

eles colocam na outra reunião. Seria no caso aqui presente, em maio. Gostaria que fosse feita essa 1663 

consulta. 1664 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O quê que você queria? 1665 
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Thaís Lamim Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A consulta para saber essa 1666 

questão. Quando você tira um processo de pauta na reunião extraordinária, qual seria a próxima 1667 

reunião que ela volta, na imediatamente seguinte... 1668 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, a decisão vai ser tomada pelo 1669 

presidente. Eu vou, eu falei que teria que voltar na próxima reunião, mas vou deixar para o 1670 

Conselho, para vocês conselheiros decidirem. Michel, quer falar? Por favor Michel. 1671 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Eu queria fazer um pedido de vista ao processo. 1672 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Vista também para o conselheiro 1673 

Michel, da FIEMG 1674 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então agora, Dra. Thaís, para não dizer 1675 

que eu estou sendo autoritário e te constrangendo, eu vou deixar para a plenária. Eu retiro a minha 1676 

fala. Eu falei que o processo volta na próxima e deixo para o plenário decidir se a gente volta na 1677 

próxima, o período realmente é curto, eu nem me lembrei disso, tem mais um e se a gente volta, 1678 

nós temos a data de 26 de abril, que seria a próxima reunião ordinária e tem uma outra reunião 1679 

que é a última segunda-feira do mês de maio. Se alguém tem o calendário, mas fica então a 1680 

discussão. Por favor, o representante do DER quer falar? Por favor, identifique-se. 1681 

Douglas Albino Salgado – Engenheiro do DER – Tenho trabalhado no projeto nos últimos 1682 

quatro anos e, tendo em vista que vai ser pedido vista, não vai ser... 1683 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Vista já foi concedida. 1684 

Douglas Albino Salgado – Engenheiro do DER – Pois é, então, eu queria convidar, fazer um 1685 

convite a todos os conselheiros, para correrem o trecho de carro, para vocês verem, vocês mesmos 1686 

verem o local da obra, marcamos um dia em Juiz de Fora, um encontro, eu providencio o veículo 1687 

para conduzir os senhores para conhecer o local da obra. 1688 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Fica o convite, nós podemos 1689 

verificar com os senhores conselheiros se há interesse, se não há. 1690 

Douglas Albino Salgado – Engenheiro do DER – Aí, eu faria o convite, poderia ligar para os 1691 

senhores diretamente ou mando um e-mail para a SUPRAM e vocês marcam o dia, eu entro em 1692 

contato com eles. 1693 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Fica assim, vou responsabilizar o Danilo 1694 

para fazer isso aí. Se ele vir que tem interesse dos conselheiros aí ele te pede, ele agenda com 1695 

você e programa. 1696 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da SUPRAM/Zona da Mata – Vou dar uma 1697 

idéia aqui. Aqueles conselheiros que gostariam de conhecer o local poderiam entrar em contato 1698 

comigo e eu entro em contato com o Douglas para agendar essa vistoria. Então, eu espero a 1699 

manifestação do Conselho junto à Superintendência Regional, para assim poder agendar essa 1700 

visita. Eu não vejo problema nenhum, Professor. 1701 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pode é claro. É democrático. Eu acho, 1702 

gente, só por questão de ordem, o convite do representante do DER está fazendo aos conselheiros, 1703 

mas eu acho que todos os senhores que estão aqui na platéia de um lado qualquer, ou a favor ou 1704 

contrário, tem interesse no projeto. Então, acho que todos, tem que ser aberto a todos, com 1705 

certeza. Eu acho que nós não podemos discriminar. Está ok? Gente, um momento aí. Michel quer 1706 

falar. Seja rápido, porque os conselheiros querem falar. Você está fazendo um convite. 1707 

Douglas Albino Salgado – Engenheiro do DER – Eu fiz um convite aos conselheiros, é só para 1708 

terminar a minha palavra. É o seguinte, é para mostrar a nossa boa fé no trabalho que nós 1709 

fizemos, para mostrar a localidade, os locais que vão passar, para os senhores verem com os seus 1710 

próprios olhos o quê que está lá de perigo hoje e o quê que nós estamos nos comprometendo a 1711 

diminuir o perigo. O que pode acontecer lá hoje. 1712 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Está bom. Conselheiro Michel, por 1713 

favor. 1714 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Eu queria só passar a palavra para a Denise, que é a minha 1715 

suplente. 1716 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Seja rápida Denise, por favor. 1717 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – Eu queria fazer uma ponderação sobre a questão da 1718 

apresentação do parecer. Concordo com a conselheira Thaís nessa questão do prazo ser exíguo 1719 

para apresentar um outro parecer de vista para essa próxima reunião ordinária e aí ela até colocou 1720 

sobre a questão de apresentar para a reunião de maio, para a reunião ordinária de maio. Se isso 1721 

não fosse possível, isso foi de entendimento da mesa, claro, queria até propor que, além do fato, 1722 

do assunto ser polêmico, a gente sabe disso, como foi na última reunião, a discussão foi uma 1723 

discussão longa, exacerbada sobre a matéria, então, até mesmo se não for para a reunião de maio, 1724 

na ordinária, poder fazer uma extraordinária em maio, antes da reunião ordinária, para tratar única 1725 

e exclusivamente do processo do DER. É a minha proposta. 1726 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não, eu vou colocar... Conselheiro Luiz 1727 

Fontes, por favor. 1728 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu vou pedir vistas, 1729 

porque aí dá para se fazer uma extraordinária, antes da ordinária, porque senão nós vamos cair no 1730 

mesmo caso. Se esse for o primeiro ponto de pauta vai travar todo resto da pauta. Se ele for o 1731 

último ponto de pauta, vai fazer a gente ficar aqui até meia noite. Então, que a gente faça uma 1732 

extraordinária em maio, antes da reunião, daqui a trinta dias. 1733 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Robin. 1734 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Eu quero apoiar a idéia de não apresentar 1735 

na próxima reunião, porque com a experiência eu sei que um prazo de quinze dias é muito pouco 1736 

mesmo. Então, eu apoio, seja outra daqui a trinta dias, seja na reunião de maio. 1737 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Marcelo Libanio, por favor. 1738 

Marcelo Caio Libanio – EMATER – No mesmo assunto, concordando com o adiamento, para 1739 

não ser com essa rapidez que está se exigindo, mas para a gente poder repensar bastante as coisas. 1740 

Ontem eu assisti uma entrevista do Castor Casteli, paleontólogo, falando longamente sobre o 1741 

aeroporto de Confins, numa zona calcária, aonde o primeiro homem americano foi descoberto e 1742 

as estradas que foram construídas e o aeroporto que foi construído num local completamente 1743 

impróprio, dada a sua natureza de paleontologia, de arqueologia e de experiologia. Ele foi uma 1744 

voz contra o tempo inteiro, ele foi completamente atropelado pela rapidez do processo que se 1745 

queria para a construção de Confins. Então, eu vejo aqui o seguinte, o Conselho, ele tem que ter 1746 

calma para não cometer o mesmo erro que foi cometido, se é que a gente pode considerar erro. Na 1747 

concepção de uns, o desenvolvimento é essa rapidez, esse açodamento, essa necessidade de se 1748 

colocar todo o processo. O engenheiro do DER, ele fala da honestidade do processo pelo DER e 1749 

nós acreditamos nisso aí. O problema é que a sociedade, a exemplo do Castro Casteli, que é um 1750 

paleontólogo, que está lutando pelo museu de História Natural lá na PUC, da sociedade estar 1751 

dizendo o contrário do que o DER disse. A sociedade é assim mesmo, são opiniões diversas. Esse 1752 

aqui é um fórum, onde a diversidade tem que prevalecer e a diversidade tem que ser escutada. 1753 

Então, que bom que foi feito um pedido de vistas, para que nós possamos repensar. E o fato da 1754 

gente ser convidado para ir ver não significa que nós vamos compreender o que as pessoas estão 1755 

colocando, que não são a favor. Então, quer dizer, se as pessoas que estão contra puderem estar lá. 1756 

Ou não é que são contra, é que colocam ponderações ao processo. Ninguém é contra o aeroporto, 1757 

ninguém é contra o processo de desenvolvimento regional, mas na realidade nós estamos 1758 

precisando é de não ser açodado, de não sermos precipitados naquilo em que nós estamos 1759 
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disputando. Um Castor Casteli falando da Paleontologia, falando aqui o que vamos fazer com 1760 

osso velho? Osso velho não, é história da nação, história do país, história da América. Não é 1761 

mexer com osso velho não. Então, é a gente dar sim relevância ao que está sendo colocado, como 1762 

a proposição contrária ao processo, ao parecer muito bem fundamentado que foi aqui apresentado 1763 

pela Dra. Thaís, a qual eu gostaria de parabenizar pela presença dela como mulher e como alguém 1764 

que traz lei e traz uma discussão que não é setorial exclusivamente nem emocional, mas ela é 1765 

jurídica e que nos traz uma visão muito interessante e que nos coloca numa situação melhor para 1766 

poder discutirmos as questões que são ambientais. Então, eu estou também de acordo que não seja 1767 

nesse dia 26, mas que seja transferido um pouco para frente a próxima reunião e que nós 1768 

possamos repensar o processo da maneira que ele merece e a sociedade gostaria que ele fosse 1769 

feito. Obrigado. 1770 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Tudo bem Marcelo. Quem mais? 1771 

Conselheiro Cláudio, por favor. 1772 

Cláudio Pacheco Pereira – SEDRU – Eu gostaria também de pedir vistas ao processo. 1773 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Vista Cláudio, Michel e conselheira 1774 

Thaís. Igor, por favor. 1775 

Igor Messias da Silva – SEDE – Bom, a gente tem percebido nas últimas reuniões aqui o 1776 

aumento significativo do número de discussões. Eu acho isso interessante, isso traz 1777 

amadurecimento para o Conselho, nós nos tornamos mais seguros em votar, mas a gente tem 1778 

percebido também que a gente tem que procurar dar um pouco mais de celeridade aos processos 1779 

aqui. Então, essa questão que foi colocada, de quando solicitado vistas emitir o parecer cinco dias 1780 

antes para poder ser colocado em pauta, para a gente ter tempo com calma de analisar, eu gostaria 1781 

de propor um acordo aqui, um acordo de cavalheiros e damas, que isso tornasse padrão na URC 1782 

Zona da Mata, no COPAM Zona da Mata, que quando solicitada vistas, fosse entregue em tempo 1783 

hábil de ser colocado em pauta no site, para a gente ler e ter tempo, vamos dizer assim, de digerir 1784 

aquilo, internalizar aquilo e vir já com uma consciência, com uma proposta mais amadurecida na 1785 

cabeça para cá. Eu gostaria de propor isso ao Conselho. 1786 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Mais algum conselheiro quer se 1787 

manifestar? Se não tem, nós temos duas propostas, uma da conselheira Thaís, que pede que seja 1788 

na próxima reunião ordinária, que não é a do dia 26. Quem pediu? Rapidão então por favor. Mas 1789 

depois você não vai falar que eu vou te tomar o tempo. Fala rápido. Já perdeu tempo aí. Por favor, 1790 

César. Apresente-se por favor. 1791 

César – UJF – Bom, só para dizer para os conselheiros que, não sei por que, no caso específico 1792 

dessa reunião, a ata não estava colocada no lugar que tinha que estar. Quer dizer, eu achei a ata 1793 

ontem de manhã, na parte de documentos relacionados. Então, eu fui procurando a ata todos os 1794 

dias e não consegui a ata, achar a ata no lugar que ela tinha que estar. Então, isso até nos 1795 

atrapalhou em Juiz de Fora conseguirmos reunir lá entre nós, para poder discutir essa ata. Então, 1796 

para o pessoal ficar atento na hora de colocar esse documento lá no site da SEMAD, colocar no 1797 

local adequado. Eu fui achar a ata misturada no meio dos documentos, como item quatro. Estava 1798 

lá no final dos documentos. Depois eu entrei de novo no site para ver se era isso mesmo e voltei a 1799 

achar a ata naquele mesmo lugar. Quer dizer, ela não estava onde tinha que estar. Então isso é um 1800 

detalhe que eu acho que não pode acontecer. Isso aí é importante. E dizer também que valia a 1801 

pena também convidar os conselheiros para conhecerem as outras duas alternativas de traçado. Já 1802 

que vão conhecer essa, conhecer as outras duas. Então, queria também marcar com o Danilo para 1803 

levar os conselheiros para conhecerem as outras duas alternativas. Nós podemos tentar 1804 

conseguir... 1805 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Na UFJF. 1806 
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César – UJF – A gente pode até tentar conseguir aí um apoio de transporte, a gente queria que os 1807 

conselheiros vissem também as outras, porque fala que não dá, que não pode, da rampa de 20%, 1808 

eu quero que as pessoas vejam isso.  1809 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Quem está à disposição é o DER. Aí 1810 

você pode fazer um contato com o pessoal do DER para ver se pode fazer o roteiro das duas, das 1811 

três. Para nós não tem nenhum problema. Entendeu? Já pode adequar isso com o próprio DER. 1812 

Está ok? Oh, gente, então nós temos aqui três propostas, que eu gostaria de agora, senhores 1813 

conselheiros, atenção para que a gente pudesse definir. Tem uma proposta, a primeira já retirei, 1814 

que é aquela que eu falei que viria na próxima reunião. Já tirei a minha fala e estou deixando para 1815 

os conselheiros decidirem. Tem uma proposta da Dra. Thaís que venha na reunião ordinária do 1816 

mês de maio, não na de abril. Então, ela seria em 24 de maio, seria... Por favor aí pessoal da 1817 

platéia, por favor. Então, tem uma proposta para vir, da conselheira Thaís, para vir no dia 24 de 1818 

maio, que seria a reunião ordinária do mês de maio. Tem uma proposta do conselheiro Luiz 1819 

Fontes de fazer uma extraordinária, que ela cairia no dia 10 de maio. E tem a outra possibilidade, 1820 

que é dela vir na reunião dia 26, que é ordinária. Nós vamos colocar as três propostas. 1821 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Presidente, Danilo, ao 1822 

invés do dia 10, no dia 17, porque aí dá um pouquinho mais de um mês. 1823 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Aí no dia 10 é o primeiro dia da FEMUR aqui, isso aqui vai 1824 

estar tudo lotado de carro.  1825 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Dia 17, extraordinária. 1826 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então tá. Uma proposta, uma reunião, a 1827 

do dia 26 então já está vencida. Eu posso dar como vencida então na próxima, não é isso? Essa 1828 

está vencida. Ou será no dia 17 de maio ou 24 de maio. Não vejo muita diferença também. Se 1829 

pudesse então marcar para ... 1830 

Sem identificação – Tem diferença por ser pauta única. 1831 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pois é, mas nós não vamos fazer uma 1832 

reunião extraordinária com uma pauta só. Aí nós vamos injetar outros processos. Então, é 1833 

preferível fazer no dia 24 de maio de uma vez. Então tá, mas eu estou tomando decisão 1834 

inadequada aqui. Senhores conselheiros, senhores conselheiros, senhores conselheiros tem uma 1835 

proposta para uma extraordinária no dia 17 e uma proposta de vir na ordinária do dia 24 de maio. 1836 

Eu coloco então em votação para a proposta primeira, que foi da Dra. Thaís, de vir no dia 24 de 1837 

maio, que é a reunião ordinária. Em votação então a proposta primeira, que é a da Dra. Thaís, de 1838 

vir na reunião ordinária do mês de maio, que seria no dia 24. E a segunda vai ser votada, a 1839 

extraordinária do dia 17, mas a primeira proposta é da Dra. Thaís. Em votação. Se ela vencer, está 1840 

vencida. 1841 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Não, senhor presidente, 1842 

eu retiro a minha proposta então. Vai dar mais uma semana. Eu queria que fosse uma pauta única, 1843 

porque extraordinária enchendo a pauta não adianta nada. Vai criar expectativa nos outros 1844 

processos. 1845 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, tudo bem. Então, vamos ver a sua 1846 

proposta. Ok. Uma proposta de uma reunião de pauta única, discussão do projeto do DER em 1847 

reunião extraordinária com pauta única. Em votação. Josálvaro quer falar? 1848 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Como representante de órgão público, eu tenho 1849 

muita dificuldade de vir em reuniões extraordinárias e, como meus suplentes são todos do DNPM, 1850 

a dificuldade é a mesma para todo mundo. Então, independente disso, fica muito difícil. 1851 

Extraordinária da CNR lá em Belo Horizonte é mais fácil, mas extraordinárias das URCs, para 1852 

órgão público realmente é difícil. 1853 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, mas de qualquer forma, de qualquer 1854 

jeito, só se o conselheiro Luiz Fontes retirar a proposta dele. Se não tirar ela vai ser votada. Então, 1855 

mantém a proposta do conselheiro Luiz Fontes. Então, vai ser a primeira a ser votada, já que ele 1856 

protestou. Então, uma proposta de uma reunião extraordinária para o dia 17 de maio, nesse 1857 

mesmo plenário aqui, com pauta única para discutir exclusivamente o projeto do DER. Em 1858 

votação. Os conselheiros que são pela aprovação, por favor, permaneçam como estão. Um, dois, 1859 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Espera, estão em dúvida, então vamos esclarecer. Vamos 1860 

esclarecer. Já deu dúvida aqui, vamos esclarecer. Quem votou contrário é porque quer o dia 24. É 1861 

só para isso. Então, nós estamos votando uma proposta para uma reunião extraordinária no dia 17, 1862 

com pauta única do DER. Os conselheiros que são pela pauta do dia 17, uma reunião 1863 

extraordinária para discutir o projeto do DER em pauta única, permaneçam como estão. 1864 

Extraordinária para o dia 17. Pauta única então, senhores conselheiros, estão convocados. Calma, 1865 

calma, não é assim que fala não. Por favor, gente, entenderam? Dia 17, por favor, Dra. Thaís, dia 1866 

17 reunião extraordinária. Os conselheiros que pediram vistas, quem pediu vista? Conselheiro 1867 

Michel, conselheiro Cláudio e conselheira Thaís. Dia 17, cinco dias de antecedência vocês 1868 

disponibilizam aí seus pareceres. Por favor, ok? Espera aí um pouquinho. Temos uma outra 1869 

discussão aqui. Conselheiro Igor, você quer falar? 1870 

Igor Messias da Silva – SEDE – Então, gente, só oficializar a proposição para o Conselho aqui. 1871 

É de que essa questão da entrega com cinco dias de antecedência, ela seja uma praxe, ela vire uma 1872 

constante aqui na URC Zona da Mata, ok?  1873 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF –Você quer colocar em votação? Igor. 1874 

Messias da Silva – SEDE – Quero colocar em votação. 1875 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Entenderam? Por favor, gente, pessoal 1876 

que está aí atrás, por favor, desculpem-me, mas vocês estão tumultuando um pouco aqui. O som 1877 

está vindo para cá. Dra. Thaís, o conselheiro Igor está fazendo uma proposta. Repita por favor a 1878 

proposta, conselheiro Igor. 1879 

Igor Messias da Silva – SEDE – A proposta é que, quando solicitado o pedido de vistas, que o 1880 

parecer de vistas seja sempre entregue cinco dias antes da reunião, desde que haja um tempo de 1881 

trinta dias entre uma reunião e outra. A gente pode colocar isso aqui, como não tem essa 1882 

regulamentação, mas havendo trinta dias de prazo ou mais, que ele seja colocado, entregue à 1883 

Superintendência com cinco dias de antecedência, para que possa estar no site para a gente 1884 

analisar antes. 1885 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Algum conselheiro tem algum 1886 

questionamento a fazer? Com relação à proposta dele? Se não tem, nós vamos colocar em 1887 

votação. Os conselheiros que são favoráveis à proposta do conselheiro Igor, por favor, 1888 

permaneçam como estão. Aprovado. Então, eu gostaria, gente, só de lembrar mais uma vez, nós 1889 

vamos ter então no mês de maio duas reuniões. Uma no dia 17 e uma no dia 24. Os senhores 1890 

conselheiros têm que estar preparados então para virem a Ubá duas vezes, os que são de fora. Os 1891 

que são daqui também bloquear a agenda no dia 17 e no dia 24. No dia 17 exclusivo para tratar do 1892 

projeto do DER e no dia 24 uma pauta de reunião ordinária, ok? Acertado? Então, vamos para o 1893 

item... Nenhum conselheiro quer fazer mais alguma manifestação? Se não tem, vamos para o item 1894 

12, Assuntos Gerais. Conselheiro Robin, por favor. 1895 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Sem querer menosprezar em nenhum 1896 

sentido a maravilhosa cidade de Ubá, eu acho que seria muito bom se esse Conselho possa voltar, 1897 

assim que puder, a um Conselho itinerante, pelo motivo que, não é tanto porque eu gosto de 1898 

observar a paisagem, mas só para reconhecer mais, que o nosso trabalho seja mais reconhecido no 1899 

Estado, para que o pessoal de outras cidades tenha oportunidade de conhecer o nosso trabalho. 1900 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Mais algum conselheiro? 1901 

Conselheiro Michel. 1902 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Só queria ilustrar aqui que depois da troca das lâmpadas 1903 

aqui, ficou mais claro e o ar condicionado teve até que ser desligado hoje, de tanto frio que fez. 1904 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Nós agradecemos à FIEMG por esse 1905 

patrocínio. 1906 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Não, não foi a FIEMG não, foi o Sindicato das Indústrias de 1907 

Móveis de Ubá. 1908 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – INTERSIND. Então, nós agradecemos o 1909 

INTERSIND. Realmente ficou mais claro, realmente. E lâmpadas econômicas. Você está 1910 

trabalhando em benefício do Meio Ambiente, da sustentabilidade, não é isso? Oh, gente, eu queria 1911 

então, se não tem nenhuma colocação a mais, sobre a questão da reunião itinerante, eu gostaria só 1912 

de justificar para o conselheiro Robin, já foi feito aqui, eu acho que foi você mesmo que pediu e 1913 

alguns outros conselheiros e eu já levei esse assunto ao nosso Secretário e ao Dr. Shelley, só que 1914 

os problemas que nos levaram a manter a reunião permanente em Ubá ainda persistem. O Estado, 1915 

nós ainda estamos com dificuldade de recurso financeiro e as reuniões itinerantes têm um custo 1916 

maior para nós. Conselheiro Antônio Matos, por favor. Você quer se manifestar? A reunião 1917 

itinerante tem um custo maior, porque nós temos, o Estado, a SUPRAM tem que deslocar a sua 1918 

equipe para estar nos locais das reuniões. Então, nós temos dificuldades com o deslocamento, 1919 

pagar as custas dos nossos técnicos que têm de estar presentes. Então, por questão de economia 1920 

para o Estado, nós ainda vamos manter as reuniões aqui em Ubá. Assim que a situação financeira 1921 

do Estado melhorar um pouco, aí nós, do próprio IEF, que aí não seria só do Estado, seria a 1922 

SEMAD e IEF, a gente banca parte dessa reunião, a gente voltaria a fazer as reuniões itinerantes. 1923 

Eu acho que são, a proposta é essa inclusive, de que a gente esteja visitando outros municípios e 1924 

conhecendo outras áreas e facilitar até para alguns conselheiros. De repente, fazer reuniões mais 1925 

próximas dos seus locais. Mas por enquanto, por interesse do Estado, para economia inclusive do 1926 

Estado, nós vamos permanecer um pouco aqui, porque a equipe da SUPRAM é muito grande e 1927 

todos os responsáveis pelos processos têm que estar se deslocando, entendeu? Além do nosso, da 1928 

pessoa que monta as salas, tem também de estar se deslocando com caminhão, com cadeira, com 1929 

não sei mais o que. Então, por enquanto eu pediria a paciência dos conselheiros para que nós 1930 

permanecêssemos com essa reunião aqui em Ubá, onde o custo para nós é menor, ok? Tem 1931 

alguma colocação a mais? Se não tem, eu gostaria então de agradecer e pedir desculpa mais uma 1932 

vez se eu fui intransigente, aos senhores participantes e à nossa conselheira, não foi a minha 1933 

intenção de constranger ninguém. Boa viagem e bom retorno para todos e até o dia 17. 1934 


