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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 61ª (sexagésima primeira) 

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

Política Ambiental – COPAM. Realizada em 26/04/2010 (vinte e seis 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: Daniel Medeiros de Souza. Assessor Jurídico: Dr. Leonardo 

Sorbliny Schuchter. Conselheiros presentes: Alisson Carraro Borges; Aurélio Augusto de 

Sousa Filho; Cap. PM Edmar Pires; Cláudio Pacheco Pereira; Edson Teixeira Filho; Igor 

Messias da Silva; Joaquim Arildo Borges; Josálvaro de Castro Guimarães; José Célio 

Paschoalino; Leandro Causin Alves; Licínio Eustáquio Mol Xavier; Luiz Eduardo Ferreira 

Fontes; Maurício Novaes Souza; Robin Le Breton; Thaís Lamim Leal Thomaz; Vanderley 

Antônio Chilese. 

 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Boa tarde a todos. Diante da impossibilidade de 1 

comparecimento do titular e primeiro suplente, representante da SEMAD junto à URC / COPAM 2 

Zona da Mata, conforme composição estabelecida pela Deliberação COPAM número 350/2008, 3 

indico o senhor Daniel Medeiros de Souza, da SEMAD, para presidir a reunião ordinária da 4 

Unidade Regional Colegiada do COPAM da Zona da Mata, que será realizada dia 26 de abril de 5 

2010, às 14 horas, no município de Ubá. Dr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário-Adjunto de 6 

Meio Ambiente. Senhores conselheiros, peço aos senhores desculpas, atrasei um pouco na viagem, 7 

a estrada está em reforma, então houve um pouco de atraso. Vamos, então, iniciar nossa reunião. 8 

Item 1, Execução do Hino Nacional Brasileiro. (Execução do Hino Nacional Brasileiro). Item 3, 9 

Comunicado dos Conselheiros. Aberta a palavra. 10 

Maurício Novaes Souza – IFET – Eu havia pedido a palavra ao Dr. Danilo, mas ele sugeriu que 11 

ficasse para ser falado depois, em Assuntos Gerais, então, eu queria só confirmar com o Dr. 12 

Danilo. O que você acha? Eu falo agora, eu toco no assunto ou deixo para os Assuntos Gerais? 13 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Como eu havia dito para o 14 

Maurício, ficou acertado aqui entre os conselheiros que esses assuntos específicos deveriam ser 15 

tratados em Assuntos Gerais, não em Comunicados dos Conselheiros. Comunicados dos 16 

Conselheiros deveria ser um momento onde os conselheiros iriam apresentar algum evento que 17 

estaria acontecendo ou alguma coisa nesse sentido, mas aí eu deixo para os senhores decidirem e 18 

para o presidente que está aqui, que eu acho que é a pessoa que deve estar falando o que deve ou o 19 

que não deve ser feito. 20 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então não tem problema. Pode ficar para o final, porque 21 

talvez delongue um pouquinho. Não tem problema não. 22 

Maurício Novaes Souza – IFET – Ok, obrigado. 23 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 24 

Senhor presidente, já deixei aqui de antemão um convite a todos os conselheiros, inclusive para o 25 

senhor, a respeito do nosso Congresso Mineiro de Municípios, que vai acontecer no 26 

EXPOMINAS, em Belo Horizonte, entre os dias quatro e seis de maio. Na contracapa vocês 27 

poderão perceber uma diversidade muito grande de assuntos. A gente reforça o convite feito na 28 

reunião passada. Aguardamos vocês em Belo Horizonte. Muito obrigado. 29 
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Obrigado conselheiro. Conselheiro Luiz Fontes. 30 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Na verdade eu gostaria de 31 

também, não sei se caberia agora ou ao final, mas o comunicado, a pedido de um conselheiro, a 32 

pedido do conselheiro Jorge Dergan, informações a respeito do problema na barragem de Brecha, 33 

no rio Piranga, que ele fez há mais tempo. Parece que houve uma ida da SUPRAM lá em relação 34 

ao trânsito intenso de jet ski, com muitas reclamações dos proprietários lá em torno da barragem. 35 

Então, a pedido dele, fazer uma solicitação de informações da SUPRAM. 36 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – O senhor quer que depois a SUPRAM te dê informações 37 

sobre isso? 38 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – É, o conselheiro Jorge 39 

Dergan pediu. Segundo ele, a comunidade informou que teria ocorrido uma inspeção e eles 40 

ficaram sem resposta. Então, poderia ser através do conselheiro Jorge Dergan, que fosse feito esse 41 

esclarecimento e, dependendo do andamento da reunião, também ao final, em outros assuntos, 42 

talvez pudesse ser aberto espaço para isso. 43 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado conselheiro. 44 

Vanderley Antônio Chilese – FETAEMG – Boa tarde a todos. Também nós vamos realizar agora, 45 

de quatro a sete de maio, realizaremos o nosso oitavo Congresso dos Trabalhadores do Estado de 46 

Minas Gerais. Será realizado no SESC Venda Nova, onde nós teremos a participação de mil 47 

delegados, um dos maiores congressos nossos realizado. Sintam-se convidados, aguardamos vocês 48 

lá também. 49 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado conselheiro. Pois não. 50 

Igor Messias da Silva – SEDE – Boa tarde a todos. Só informar que no próximo dia 29, quinta-51 

feira, a CEMIG vai estar realizando um workshop com o IEF, para tratar, dentre outros assuntos, 52 

de ligação de unidade consumidora em área de preservação permanente de zona urbana, que é um 53 

assunto já trazido aqui, de alguns problemas da cidade que nós e o conselheiro Luiz Fontes, nós 54 

vamos estar tratando disso na quinta-feira.  55 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Onde? 56 

Igor Messias da Silva – SEDE – Na CEMIG em Belo Horizonte. 57 

Alisson Carraro Borges – ABES – Acontece até quinta-feira dessa semana a primeira 58 

EXPOABES/MG, uma feira tecnológica em saneamento ambiental, onde empresas do ramo 59 

fornecerão material, explicações sobre os seus produtos, em forma de stands e algumas palestras. 60 

Pátio da COPASA, até quinta-feira, no Santo Antônio. 61 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Continua aberta a palavra aos senhores conselheiros. 62 

Bem, não havendo nenhum comunicado mais a fazer, item 4, Exame da Ata da 60ª Reunião 63 

Ordinária, realizada na data de 12/04/2010. Os conselheiros que concordarem com a ata 64 

apresentada, permaneçam como estão. Ata aprovada. Item 5, Processos Administrativos para 65 

exame de pedido de reconsideração. Eu vou proceder a leitura de todos os nove processos do item 66 

cinco. Os senhores conselheiros que quiserem se manifestar em algum deles, se manifestem após a 67 

minha leitura. 5.1, Bavel Bandeira Veículos Ltda. – Comércio varejista de combustível – 68 

Manhumirim/MG – PA N° 03117/2001/002/2005 – Auto de Infração Nº 1870/2004. Apresentação: 69 

FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque do conselheiro Aurélio e Robin Le Breton. 5.2, 70 

Prefeitura Municipal de Cataguases – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos 71 

– Cataguases/MG – PA N° 21984/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15598/2005. 72 

Apresentação: FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque para os conselheiros Aurélio e 73 

Licínio. 5.3, Prefeitura Municipal de Recreio – Tratamento e/ou disposição final de resíduos 74 

sólidos urbanos – Recreio/MG – PA N° 17412/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15426/2005. 75 

Apresentação: FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque Aurélio e Licínio. 5.4, Prefeitura 76 
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Municipal de Itamarati de Minas – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – 77 

Itamarati de Minas/MG – PA N° 21985/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15599/2005. 78 

Apresentação: FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque Licínio e Aurélio. 5.5, Prefeitura 79 

Municipal de Cipotânea – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – 80 

Cipotânea/MG – PA N° 17299/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15313/2005. Apresentação: 81 

FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque Aurélio e Licínio. 5.6, Prefeitura Municipal de 82 

Santa Rita de Ibitipoca – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – Santa Rita 83 

de Ibitipoca/MG – PA N° 17426/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15440/2005. Apresentação: 84 

FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Licínio e Aurélio, destaques. 5.7, Prefeitura Municipal de 85 

Santa Bárbara do Tugúrio – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – Santa 86 

Bárbara do Tugúrio/MG – PA N° 12637/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15062/2005. 87 

Apresentação: FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque Aurélio e Licínio. 5.8, Prefeitura 88 

Municipal de Araponga – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – 89 

Araponga/MG – PA N° 17256/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15270/2005. Apresentação: 90 

FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaque Aurélio e Licínio. 5.9, Prefeitura Municipal de 91 

Belmiro Braga – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – Belmiro 92 

Braga/MG – PA N° 12799/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15208/2005. Apresentação: 93 

FEAM. (sobrestado em 22/03/2010). Destaques Licínio, Aurélio e Dra. Thaís. Como houve 94 

destaque em todos os itens, vamos discutir um por um. 95 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 96 

Daniel, só uma sugestão aqui, o item 9.1 e 9.2 é consequência dos anteriores que você leu. De 97 

repente pode ser votado em bloco. As pendências são as mesmas. 98 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então eu vou acatar a sua sugestão, Professor Licínio, e 99 

vou fazer a leitura já do item nove também, para a gente fazer tudo de uma vezada só. Item nove 100 

também. 9, Processos Administrativos para exame de pedido de reconsideração. 9.1, Prefeitura 101 

Municipal de Santana do Manhuaçu – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos 102 

urbanos – Santana do Manhuaçu/MG – PA Nº 12639/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 103 

15073/2005. Apresentação: FEAM. Destaques Licínio, Aurélio e Dra. Thaís também. 9.2, 104 

Prefeitura Municipal de Senador Cortes – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos 105 

urbanos – Senador Cortes/MG – PA Nº 12835/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15244/2005. 106 

Apresentação: FEAM. Destaques Licínio, Dra. Thaís e Aurélio. Em discussão o 5.1, Bavel 107 

Bandeira Veículos Ltda. 108 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Na realidade, o pedido de destaque para todos é por 109 

uma razão única, que cabe em todos esses itens da pauta. Eu estava examinando esses itens, me 110 

ocorreu um detalhe interessante. Nós estamos aqui reconsiderando ou não, portanto, confirmando 111 

ou não as autuações a esses ilícitos que foram cometidos pelos empreendedores privados, no caso, 112 

e pelas prefeituras municipais. E aí? Confirmada a autuação, fica do jeito que está lá? Ou seja, 113 

nada mais é feito? Ou o quê que vai ser feito? Ou o quê que pode ser feito? Ou seja, vamos aqui, 114 

no Conselho, discutir a questão e vamos confirmar. Todos os municípios vão ser autuados, 115 

permanece a autuação, pronto acabou. E os ilícitos que estão sendo lá cometidos? Continuam? 116 

Aquela situação permanece como está? Como e o que vai ser feito pelo, digamos pelo órgão 117 

ambiental para que isso reverta? Daí eu peguei então os relatórios que estão aqui, que é o Decreto 118 

39.424/98, 44.309/06, pedi o pessoal para me ajudar. Nós estamos com grandes dificuldades no 119 

IBAMA esses dias, porque nós estamos em greve e tal, então, eu estou meio que tocando todos os 120 

instrumentos na entidade.  Por isso é que eu estou aqui hoje representando, no lugar do meu 121 

colega, que atualmente vem. Mas eu vi o Decreto 39.424, passaram para mim e o decreto 43.127, é 122 

isso mesmo? Vocês me confirmam? Muito bem. Então, esses decretos estão, eles é que 123 
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estabelecem aqui do licenciamento, etc. e tal e lá no capítulo seis tem: “Das infrações e 124 

penalidades”. Aos infratores expositivos, etc. advertência, multa, não concessão, suspensão das 125 

atividades. No parágrafo um está multa diária. Eu acho que nós podíamos discutir isso, não é? Nós 126 

não queremos que essa situação se encerre? Ou seja, que não haja permanência de lixões a céu 127 

aberto, que não haja permanência dessas contaminações que estão acontecendo? Nós não estamos 128 

querendo, esse Conselho não está aqui justamente para discutir e para trabalhar essas questões que 129 

são importantes para a sociedade, de mananciais de água sendo contaminados, o ar, vetores de 130 

doenças, etc. e tal. Ou seja, nós vamos multar e pronto, acabou, vamos parar por aí? Não. Eu acho 131 

que não. Eu acho que, se queremos corrigir, não é? Queremos que aconteça alguma coisa de 132 

positivo para a questão ambiental, eu acho que nós temos que avançar na penalização e 133 

estabelecermos até a questão de multa diária, não é? Multa diária essa que seria aplicada enquanto 134 

perdurasse o problema, conforme está aqui no decreto, não é? Por isso que eu estou trazendo essa 135 

questão aqui para discussão, porque me preocupou isso. Quer dizer, nós autuamos, multamos e aí 136 

fica, nada mais é feito? Vamos deixar como está a coisa ou vamos trabalhar no sentido em que o 137 

problema real seja corrigido? É lógico que você tem várias questões que você pode trabalhar na 138 

questão de aplicação de multas diárias, entre outras questões, embora já se tenha termos de 139 

compromisso firmados e não cumpridos. Prazos dilatados e não cumpridos e etc. E daí veio então a 140 

discussão da aplicação da multa, mas aí é possível se levantar, eu acho, quer dizer, eu estou 141 

colocando, desculpe eu não dominar totalmente a legislação, regulamentos, etc., mas eu acho que é 142 

possível se dizer: “Olha, vamos fazer alguma coisa”. Prefeituras, iniciativa privada vão começar a 143 

fazer alguma coisa, porque nós estamos no período seco do ano, portanto, uma época ideal para se 144 

trabalhar, não é? Trabalhar com movimentação de terra, trabalhar com obras de infra-estrutura, que 145 

precisam nesses casos. Não está chovendo, a chuva está escasseando, se vier, é pouca chuva que 146 

vem. De fato, é que nós temos um período para frente extraordinário para se fazer, para se 147 

trabalhar e recuperar tempos perdidos. Então, vamos fazer isso, não é? Aí, prefeituras, olha, daqui 148 

a 90 dias apresenta alguma coisa. Eu estou falando 90 dias, eu não sei o regulamento o quê que 149 

diz, mas daqui a 90 dias apresenta alguma coisa de concreto, porque senão tem multa diária. Senão 150 

tem multa diária. Quer dizer, é uma hipótese que eu estou levantando para os conselheiros que se 151 

aplica e por isso eu pedi destaque em todos os itens, porque nós estamos discutindo o que diz 152 

respeito a questão aqui do item cinco e item nove, que são para exame do pedido de 153 

reconsideração. Então, eu coloco para os conselheiros, coloco em debate essa questão e aproveito 154 

para, dentro desse assunto, aproveito para pedir alguém aí que secretaria aqui a direção, porque eu 155 

tenho que entregar uma denúncia de uma situação igual a essa que chegou ao IBAMA, uma 156 

denúncia de uma usina de triagem e compostagem de lixo no município de Guidoval. Denúncia 157 

esta encaminhada pela linha verde ao IBAMA, que eu vou passar agora para o presidente da 158 

Unidade. Por gentileza, eu pediria o retorno da segunda via assinada, por favor, para os meu autos. 159 

Então, senhor presidente, senhores conselheiros, eu coloco essa questão, porque me preocupou 160 

isso. Quer dizer, vamos confirmar ou não a multa e aí acabou? Aparentemente o problema 161 

ambiental acabou? Não. Não acabou. Absolutamente não acabou, ele continua não é? Por isso que 162 

a gente, talvez, precise debater isso e trabalhar pensando, quem sabe, na aplicação de multa diária. 163 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Senhor conselheiro, com relação à questão da 164 

regularização, principalmente da maioria aqui, que a gente pode ver que é o tratamento de 165 

exposição de resíduos sólidos, existe uma política pública específica para tratar do assunto em 166 

Minas Gerais, que chama, no âmbito de FEAM, na gerência de saneamento, que é “Minas sem 167 

Lixão”. Eu acho que o senhor tem toda razão no que o senhor coloca, mas a gente pode trazer 168 

depois uma informação de como está o andamento dessa política pública específica do Sistema 169 

Estadual do Meio Ambiente, que é o “Minas sem Lixão”. Acho que seria, talvez, uma forma da 170 
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gente poder mostrar para o senhor como o Estado vem tratando do assunto. Se o senhor me 171 

permitir, eu gostaria de fazer essa sugestão, para que eu, numa próxima reunião, viesse essa 172 

informação da FEAM ou que isso fosse enviado para o senhor através de e-mail, como o senhor 173 

achar melhor, porque o que nós temos que fazer aqui agora, hoje, eu vou colocar em discussão 174 

item por item e confirmar ou não a aplicação da penalidade. Eu não vejo nem que a gente poderia 175 

muito colocar uma outra penalidade nessa penalidade já aplicada. A gente teria que fazer nova 176 

vistoria, fazer uma nova análise da situação e aí, se for o caso, aplicar outras penalidades possíveis. 177 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, no decreto 39.424, artigo 18, das 178 

infrações e penalidades, parágrafo único: “A critério do COPAM, através de suas câmaras 179 

especializadas ou dos seus órgãos seccionais de apoio, poderá ser imposta multa diária, que será 180 

devida até que o infrator corrija a irregularidade” Portanto, nós estamos no ambiente adequado 181 

para discutir isso, não é? Eu acho que estamos. Não? 182 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Só para, a título de 183 

esclarecimento, fazer um breve histórico aqui de como isso aconteceu, só para a gente entender. 184 

Concordo plenamente com o conselheiro, eu acho que isso é um problema. Se isso acontecesse e 185 

os municípios resolvessem o seu problema de lixo, metade dos meus problemas iriam acabar junto 186 

com o lixo. Então, esse é um problema que atinge a maioria dos municípios do Estado de Minas 187 

Gerais. Então, essas ações foram todas centralizadas na GESAN, que é uma gerência de 188 

saneamento da FEAM, para evitar tratamentos desiguais aos municípios de Minas Gerais. Então, 189 

como isso aconteceu? Há algum tempo atrás, os municípios foram autuados, deu-se uma 190 

oportunidade aos municípios autuados de firmarem um termo de ajuste de conduta com o órgão 191 

ambiental, convertendo o valor da multa aplicada em recuperação de área degradada e aquisição de 192 

nova área para dispor o lixo. Então, eu acho que o Estado fez a sua parte. E outro detalhe, aquele 193 

que fizesse de forma correta ainda iria receber o ICMS ecológico, mas, infelizmente, a gente 194 

percebe que a maioria dos municípios mineiros sofrem com dificuldade financeira. Eu não acho 195 

isso justificativa, eu acho que eles têm que fazer, porque isso reflete na saúde da população e no 196 

meio ambiente. Então, dessa forma, aplicar multa diária seria solução? Não sei. Será que a gente 197 

não ia só imputar mais multa, mais multa, mais multa e a condição do município iria continuar a 198 

mesma? Então, não discordando que os municípios devam fazer, eu acho que a gente tem que 199 

tentar trabalhar com uma coisa que o município, com uma política que o município consiga 200 

cumprir. Porque aplicar multa, que ele resolva o problema do lixo da noite para o dia, eu acho que 201 

ele não vai conseguir. Infelizmente, ele não vai conseguir. Então, eu acho que nesse momento 202 

aqui, a gente tem que tratar dessas reconsiderações. E detalhe, se a gente estabelecer aqui nesse 203 

processo aqui multa diária, e os outros municípios que não estão relacionados aqui agora? Nós 204 

vamos estar discriminando e punindo cerca aqui de nove municípios, onze municípios. E os outros 205 

853? Então, é uma coisa que eu acho, a sua preocupação muito pertinente, acho que temos que 206 

tomar uma providência sim, sou o primeiro defensor dela, mas eu acho que nós teríamos que 207 

discutir melhor isso, para buscar uma alternativa que realmente seja eficiente, seja eficaz e não 208 

somente punitiva. Essa é a minha opinião. 209 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, para não alongar muito, eu 210 

trouxe o assunto à questão porque nós somos órgãos ambientais, como vocês, não é? Fazemos 211 

parte do SISEMA como vocês, não é? O comandante, o nosso capitão também participa desse 212 

processo. Nós vivemos com isso diariamente e quando utilizamos a multa, a multa é um fator que 213 

está sempre aí colocado como inibidor desses tipos de situações. Está aí para isso, quer dizer, para 214 

inibir que a situação ou se agrave, não é? Ou que outros continuem fazendo ou façam igual, não é? 215 

E esse tipo de enfrentamento nós temos no nosso cotidiano, isso é diário nosso. Ele está no recurso 216 

do agente de fiscalização ambiental, como nós somos, para fazer isso mesmo, quer dizer, para, em 217 
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nome da sociedade, agir e agir dentro da legalidade, dentro da lei. Que é ilegal, é. O sujeito está ali 218 

ou o órgão está ali ou a entidade está ali poluindo. Isso é ilegal. Aplicar a multa não é ilegal, não é? 219 

É um fato legal, tem amparo, inclusive aqui no decreto de vocês, aqui do Estado, não é? Então, não 220 

é porque não tem condições de fazer, não é porque não tem recurso. Eu vi secretário municipal de 221 

Meio Ambiente da prefeitura de Cataguases, numa administração inteira, eu conheço de prefeitura, 222 

eu conheço de dentro, não é? Tem aqui ao lado um Secretário de Planejamento de prefeitura, 223 

também que sabe como funciona. E a gente sabe que quando se quer faz, não é? Recursos tem, 224 

fonte de financiamento tem. Esse programa que o presidente hoje falou, que o Estado mantém um 225 

programa, com certeza tem linha de financiamento para isso, porque senão não existia o programa. 226 

E por que não usaram essa linha? Por que não fizeram isso? Não é? Caixa Econômica Federal tem 227 

linhas específicas. Recursos tem. Até esse programa, com certeza, quando o senhor trouxer, 228 

presidente, esse programa para nós, com certeza o senhor vai trazer com essas linhas. Tem 229 

financiamento para isso. Então, eu não estou propondo ao Conselho e nem aos colegas 230 

conselheiros sair daqui com multa diária hoje, o que eu estou propondo é ter um prazo, 90 dias, 231 

três meses, seis meses, 60 dias. Não é para fazer a obra, é para começar a fazer, é para mostrar 232 

vontade de recuperar, não é? É para que o termo de compromisso não cumprido, seja iniciado o 233 

cumprimento dele em 60 dias no máximo. Ter alguma coisa de concreto. E aí, a Superintendência 234 

vai novo à área, fiscaliza e nos informa. É isso que eu estou propondo. 235 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Boa tarde a 236 

todos. Com relação às considerações do conselheiro Aurélio, nós temos a seguinte informação a 237 

trazer. O decreto 39.424, ele foi revogado, hoje o que está em vigor é o decreto 44.844, de 25 de 238 

junho de 2008. Entendo a indignação, digamos assim, a solicitação do conselheiro com relação a 239 

uma nova, à imposição de uma nova penalidade, no entanto, o que a gente tem que atentar é para o 240 

seguinte fato, é que nós estamos analisando uma situação que foi constatada há alguns anos atrás, 241 

que foi punida e que está vindo aqui para reconsideração. O objeto da deliberação é somente esse. 242 

Entendo eu que o encaminhamento que se deva dar é de uma nova fiscalização, a ser promovida 243 

pela gerência de saneamento, como o Danilo disse, quem está cuidando de forma centralizada do 244 

Programa “Minas sem Lixões”, para que, constatada nova irregularidade, aí sim, se lavre um novo 245 

auto de infração, com as penalidades cabíveis, de acordo com a norma em vigor. 246 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro, então a gente pode proceder nesse sentido 247 

que o Dr. Leonardo colocou? Pedir à GESAN, no caso das prefeituras aqui, que faça essa gestão, 248 

vá lá, fiscalize novamente, até para a gente saber. Às vezes nós temos aqui quem foi autuado, mas 249 

que hoje já pode ter uma situação um pouco diferente do que foi feito à época. Podemos então 250 

encaminhar nesse sentido? 251 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, eu estava com um, quer dizer, 252 

não sei se caberia uma proposta à situação, para finalizar essa discussão. Seria fazer uma 253 

notificação às prefeituras, essa multa, digamos, essa multa, esse fato em si que está sendo julgado, 254 

a gente aprova ou não a reconsideração, não é isso? Que é o fato que está em discussão hoje e, 255 

além disso, se notifique as prefeituras que dentro de 60 dias a SUPRAM Zona da Mata faria uma 256 

vistoria em todos esses lixões, para constatar a situação atual, a partir do que esse assunto voltaria 257 

então em discussão aqui, sobre o que a gente discutiria a aplicação de multa diária, não é isso? 258 

Esse seria o encaminhamento mais correto? Eu estou tentando fechar por essa linha. Bom, 259 

lembrando aos conselheiros, lembrando à mesa que a preocupação única é que as situações que 260 

foram lá observadas e depois compromissadas e não cumpridas e novamente discutidas lá, não 261 

permaneçam como estão. Lembrando que o propósito de toda essa discussão nossa aqui é que isso 262 

aí tome o rumo correto, ambientalmente correto. 263 
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, conselheiro, nesse caso seria uma moção nesses 264 

termos, dirigida ao presidente do COPAM, que ele determine, que os técnicos da SUPRAM, que 265 

determinem aos técnicos da GESAN, que é a gerência de saneamento da FEAM, para fazer essa 266 

notificação e para trabalhar isso junto a esses municípios aqui. Ok? Agora nós temos que aprovar 267 

essa moção em plenário, para que a gente possa encaminhá-la ao presidente do COPAM. 268 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, só para complementar a moção, 269 

e isso em 60 dias, não é isso? E que o resultado desse trabalho seria dado conhecimento então a 270 

este Conselho.  271 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Exato. 272 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Correto? Fechando a moção. 273 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 274 

Senhor presidente, antes da votação, eu queria, eu tinha pedido a palavra. 275 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – É claro, eu vou deixar todo mundo falar ainda. 276 

Alisson Carraro Borges – ABES – Eu quero parabenizar o conselheiro pelas palavras. Eu 277 

concordo plenamente, só que tem um detalhe, que o Danilo foi muito feliz ao dizer, de sermos 278 

justos. Então, na minha opinião, essa moção do pedido à GESAN para um, vamos dizer, um 279 

levantamento e colocar o nosso plenário a par do “Minas sem Lixão”, mas que isso fosse de 280 

maneira justa, de todos os municípios da Zona da Mata, todos os municípios perante a nossa 281 

jurisdição e não só esses aqui relatados. Da mesma maneira que pode ter um que melhorou, pode 282 

ter outro que está com licença aí que, na verdade, está operando aquém. Então, seria fazer uma 283 

geral. Essa moção, com essa redação um pouco mais equalizada. 284 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 285 

Eu concordo em parte aí com o conselheiro, discordo com outra parte. Não sei se nós poderíamos 286 

ouvir aqui agora, deve ter algum representante das prefeituras autuadas aqui no plenário. Eles 287 

poderiam expor, falar alguma coisa ou seria posteriormente? 288 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Não, eu acho que eles podem, mesmo porque tem alguns 289 

inscritos aqui nos seus itens específicos. Então, na hora de discutir o item específico, eles podem se 290 

manifestar, mesmo porque estão inscritos e têm esse direito. 291 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 292 

Ok, mas gostaria de fazer uma ponderação, contra a proposta do conselheiro Aurélio. Essas 293 

autuações foram frutos de TACs assinados por gestões anteriores ou por prefeito da gestão atual? 294 

Todas foram da gestão anterior. Será que o prefeito efetivo atualmente, sendo o gestor municipal 295 

atual de cada um dos municípios listados, será que foram os mesmos que lá para trás tiveram 296 

conhecimento e assinaram o TAC em nome do município? É a minha dúvida. Foram reeleitos? 297 

Então, é a pergunta que eu deixo assim, Dr. Leonardo, porque quem assinou um TAC 298 

provavelmente não seja hoje o gestor que está aí comandando a prefeitura, porque tem TACs aqui 299 

datado de 2005. Nós tivemos uma eleição posterior a esse período. Está ok? Segundo item, é 300 

notório para todos nós, as prefeituras passam por problemas financeiros homéricos, sobretudo 301 

prefeituras de municípios pequenos, que têm uma receita comprometida. Nós temos conhecimento, 302 

na Associação Mineira de Municípios, prefeituras que até hoje não pagaram, me parece, o 13º 303 

salário. Segundo item. Terceiro, essas prefeituras, com exceção do município de Cataguases, que 304 

deveria ser um aterro sanitário e, segundo o Secretário de Obras de Meio Ambiente, que se 305 

encontra aqui presente, me disse lá fora antes de proceder a reunião, ele já tem uma LI, a licença 306 

de instalação já aprovada pelo COPAM. Falta dinheiro, foi o que ele me disse. Para mim não é 307 

novidade nenhuma. Os demais municípios listados são municípios aquém de trinta mil habitantes, 308 

pelo que me consta. Esses municípios teriam que fazer um aterro controlado. O aterro controlado é 309 

infinitamente menos dispendioso do que o aterro sanitário. Para transformar o lixão desses 310 



8 

municípios outros em aterro controlado, a prefeitura ou as prefeituras precisariam de um 311 

equipamento, de um trator, de um funcionário habilitado para fazer o revolvimento do lixo e a sua 312 

posterior cobertura. Envolve gastos, envolve dispêndio de receita municipal. Fica aqui a minha 313 

proposta e aí eu endosso um pouquinho a proposta do Aurélio do IBAMA, não penalizá-los agora. 314 

São doze prefeituras, me parece, gera aí uma multa de cento e vinte mil reais redondo. Proponho é 315 

uma segunda proposta, tem a dele e tenho a minha, defendendo o interesse dos municípios. 316 

Arrecada-se esse dinheiro aos cofres públicos estadual, fica esse dinheiro como uma reserva, essa 317 

receita como uma reserva para formatação de consórcios municipais. Nós temos exemplos agora 318 

no Sul de Minas em que os municípios, através de gestores de cidades de maior porte, chamam-se 319 

seus vizinhos num raio de até setenta quilômetros, estão formatando consórcios com o aval da 320 

FEAM, com o aval da GESAN e com o aval inclusive do Ministério Público. A SEDRU viabiliza 321 

alguma receita, alguma renda financeira para que isso vingue. Então, são situações que estão 322 

surgindo mais recentemente, que está assistindo as prefeituras nesse sentido para que a multa, 323 

como diz o Aurélio, a multa não vai levar a nada, mas ela pode ser um caminho para que 324 

encontremos uma solução a médio prazo para atender às DNs ou à DN específica da disposição 325 

final ou correta do lixo urbano. Então, a minha proposta é essa aí, é de fazer um fundo financeiro 326 

com essas multas, chamar todos os municípios lá na GESAN, em Belo Horizonte, com o apoio da 327 

Associação Mineira de Municípios, intermediando esse encontro com a FEAM, com a GESAN, 328 

com o Ministério Público, com a SEDRU, tentando formatar um consórcio que venha atendê-los 329 

na região. A minha proposta é essa. 330 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Vejo que é 331 

necessário a gente fazer alguns esclarecimentos aqui. A deliberação normativa número 52, ela é do 332 

ano de 2001. Nessa época já havia preocupação do Estado e do COPAM em estabelecer algumas 333 

medidas mínimas para operação dos lixões, ou seja, para começar a reverter a situação que havia 334 

no Estado. A DN 52 estabeleceu prazos para que os municípios se adequassem, estabeleceu 335 

requisitos de operação desses lixões que deveriam se converter em aterros controlados. Em alguns 336 

municípios de maior porte, deveria ser obtida a regularização com a construção e implantação de 337 

um aterro sanitário. Enfim, então, essa preocupação já data do ano de 2001. Essas convocações, 338 

elas foram reiteradas, ou seja, houve o adiamento com relação a essa convocação sucessivas vezes 339 

e diante das dificuldades que todos conhecemos, com relação às dificuldades financeiras dos 340 

municípios principalmente. Essas autuações que nós estamos julgando aqui hoje, esses pedidos de 341 

reconsideração, eles são fruto de uma primeira vistoria, de um primeiro esforço do Estado, do 342 

SISEMA, em fiscalizar a implantação da DN 52. Constatou-se em 2004, 2005, que é mais ou 343 

menos a data, a média dessas autuações, um ano mais ou menos dessas autuações, 2004, 2005 e 344 

2006, constata-se que os municípios não cumpriram, mesmo após esse prazo todo, sequer os 345 

requisitos mínimos que eles tinham que cumprir por força da DN 52. Foram autuados, houve a 346 

possibilidade, como o Dr. Danilo disse, de se firmar um TAC e aplicar os recursos da multa na 347 

própria obrigação de buscar uma nova área, de recuperar a área degradada, isso na maioria dos 348 

casos aqui, com exceção eu acredito de três prefeituras que não firmaram TAC. Mas, enfim, não 349 

houve cumprimento do TAC, então, quer dizer, agora vem o pedido de reconsideração. É preciso 350 

esclarecer também que, nesse intervalo, a DN COPAM número 52, ela foi revista, o COPAM 351 

rediscutiu as medidas, os requisitos mínimos para a operação de lixões, tendo surgido a DN 118, 352 

com requisitos até, entendo eu, mais rigorosos. E agora, enfim, tenho duas considerações a fazer. 353 

Com relação às autuações, não é possível, tendo em vista o fato de que elas se deram em gestões 354 

passadas, nós simplesmente desconsiderarmos ou amenizarmos aqui a situação, tendo em vista que 355 

a autuação foi para o município e não para a prefeitura ou para o prefeito específico, sendo que o 356 

prefeito que assumiu a gestão em decorrência de eleições posteriores, ele assume necessariamente 357 
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a obrigação que foi firmada no termo de ajustamento de conduta. Com relação ao fundo, entendo 358 

eu que vale a proposta, mas nós não temos nenhuma condição de deliberar sobre isso. Deve ser 359 

levado ao Secretário de Estado para que ele, junto ao chefe do executivo, possa avaliar e, se for o 360 

caso, criar, através de norma específica, o Fundo com a disciplina também específica. De uma 361 

maneira geral, era isso que eu queria dizer, ou seja, nós estamos tratando aqui de autuações antigas 362 

que o município foi autuado. Não vejo mais como se dar um prazo, porque não haveria inclusive 363 

embasamento legal para isso. 364 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 365 

Eu queria fazer mais, ressaltar na fala do Dr. Leonardo, as multas vão permanecer, não tem dúvida. 366 

A gente conhece aí bem a gestão. Para os senhores terem uma noção, a gente corre o Estado de 367 

Minas Gerais inteiro, são 853 municípios, hoje nós temos aí 40 aterros sanitários licenciados, ou 368 

seja, o Estado está todo em descoberto. Então, eu acho que nós poderíamos servir de exemplo, nós 369 

aqui, conselheiros do COPAM, em comum acordo aí com a diretoria da SUPRAM, 370 

Superintendência, diretor técnico, fiscais e procurarmos aí em tempo hábil, dentro de 60 dias, que 371 

o conselheiro propõe, a Associação Mineira se dispõe a procurar o Secretário José Carlos 372 

Carvalho, procurar a GESAN e arrumar uma alternativa conjunta para que esse problema seja 373 

realmente solucionado, mas a manutenção da multa e a  ... 374 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Essa questão do lixo também é 375 

meta do Ministério Público da área do Meio Ambiente. Nós somos curadores de várias áreas: da 376 

saúde, do consumidor, nós somos curadores dessas áreas e cada área tem um plano geral de 377 

atuação. No caso do Ministério Público para o meio ambiente, o mais importante para nós, do 378 

Ministério Público, é acabar com os lixões. Essa é uma grande preocupação que já vem de longa 379 

data, inclusive nós sempre lamentamos essas prorrogações de prazos da DN 52, que também não 380 

vieram auxiliar a nossa atuação, porque no âmbito administrativo tinha-se que, como foi falado da 381 

outra reunião, que o prazo para se cobrar de reserva legal das propriedades rurais estava suspenso, 382 

mesma coisa vem acontecendo com os lixões. Eu acho assim, que isso, a primeira coisa é políticas 383 

do Estado. Talvez tenha que pensar melhor nessas prorrogações, porque o Ministério Público 384 

sempre quis e sempre com essas prorrogações não conseguiu acabar com esses lixões. A segunda 385 

questão, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Aurélio, que muito bem trouxe a indignação de 386 

toda a sociedade com esses lixões. Eu sou Promotora em Ubá e eu tenho cinco municípios aqui sob 387 

a minha tutela, inclusive o de Guidoval e já há denúncias lá quanto à reciclagem de lá. Nós já 388 

estamos analisando o caso. Então, desde que eu cheguei aqui, há três anos, vamos dar uma notícia 389 

de Ubá, nós estamos em Ubá hoje, a administração anterior não se preocupou, não se preocupou ou 390 

então não conseguiu verba ou então não foi procurar devidamente quem de direito. E a atual 391 

administração, nós temos notícia de que eles vão entrar em acordo com os demais municípios 392 

vizinhos, para conseguir verba sim perante a FUNASA. A FUNASA tem uma linha de crédito que 393 

concede muito mais fácil o dinheiro para construção desses aterros ou controlados ou sanitários, se 394 

os municípios se associarem. Cabe à gente também aqui, a gente também é órgão de política 395 

ambiental, a gente faz parte, a gente vota as políticas também, como o conselheiro Aurélio disse, 396 

não é só a gente baixar a cabeça para o que vem lá de Belo Horizonte. Eu entendo assim. Nós 397 

estamos aqui porque também há mudanças de pensamentos do pequeno para o grande. Não só a 398 

gente não é obrigado a aceitar. Por exemplo, essas prorrogações de prazo, lógico, foram feitas 399 

seguindo uma política estadual e também levando em consideração as questões dos municípios 400 

menores, com poucos recursos. Existem sim esses municípios, mas eu acho que aquele município 401 

que tem capacidade financeira, tem capacidade de buscar recursos perante o governo federal, está 402 

se aproveitando desse fato, que há alguns municípios sim, talvez seja a maioria, que não tem 403 

recursos. Há casos e há casos. Nós temos que tratar cada município de uma forma. O Estado, a 404 
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política do Estado, que é ditada lá pela GESAN, deveria olhar cada município, a situação de cada 405 

município e também colocar à disposição pessoas para que consigam, porque está ligada à questão 406 

ambiental, está ligada também à questão política do gestor municipal e à questão de obtenção de 407 

recursos. Colocar uma pessoa à disposição para conseguir essas linhas diretas de financiamento 408 

junto ao governo federal, junto ao governo estadual. Não adianta também só a gente querer punir.  409 

Realmente, é uma forma de que façamos o administrador colocar como meta dele também, como 410 

importância, porque, diante de tantas áreas, chega na prefeitura encontra coisas que ele tem que 411 

fazer, que está por fazer, ele tem que colocar como prioridade alguma coisa. Então, pelo menos 412 

para que o administrador, ele coloque como prioridade do governo dele essa questão dos lixões. Eu 413 

acho que está acontecendo isso agora em Ubá. Foi ajuizada, já foram ajuizadas duas ações civis 414 

públicas, é de conhecimento até do Dr. Danilo, da SUPRAM, uma do município de Divinésia, 415 

salvo engano, e uma do município de Ubá, até contra a outra administração, independente de quem 416 

for reeleito ou não, porque a gente trata, o Ministério Público não trata a prefeitura olhando quem é 417 

o prefeito. O Ministério Público trata o município. Quem assinou o termo foi o município e não o 418 

prefeito. Então, o quê que acontece? Quando se assume, assume-se o bônus e o ônus, não é? O 419 

novo prefeito, quando ele quis se candidatar, ele soube o abacaxi que ele ia ter que descascar. 420 

Então, assim, então eu acho que essas penalidades também realmente deveriam ser revertidas para 421 

a própria questão. Essa multa realmente deveria se revertida para a questão dos lixões. Mas eu 422 

acho que essas multas não vão ser suficientes para financiar todos os municípios. Então, eu acho 423 

que a política deveria pensar, quem indica essa política estadual deveria pensar em colocar uma 424 

pessoa que conseguisse os recursos também através das linhas, porque assim, às vezes o prefeito 425 

que assume, ele é tão despreparado, eu falo isso porque tem um município da minha comarca que 426 

parece que o prefeito entrou lá só para perseguir o prefeito anterior. Ele não faz mais nada, todo 427 

dia tem um caso assim que várias pessoas vão à Promotoria reclamar. É um município pequeno da 428 

comarca. Então o que acontece? Eles não estão preocupados em saber, às vezes nem estão 429 

tomando conhecimento dessa necessidade de que existe um TAC assinado. Muitas vezes são 430 

despreparados, não têm conhecimento assim de escola, não estudou e não tem uma assessoria boa, 431 

porque realmente o município é um município que paga pouco, por ter poucos recursos. Então, eu 432 

acho que o Estado tinha que colocar à disposição desses prefeitos uma ponte, vamos dizer assim, 433 

uma pessoa, uma equipe que visitasse ou que convocasse esses prefeitos a estar discutindo a 434 

obtenção desses financiamentos. E no próximo, eu não sei se eu falo já, é geral também, quanto a 435 

um outro questionamento que não foi colocado aqui, é que eu gostaria de perguntar ao Dr. Danilo 436 

como é que está a questão desses TACs, porque esses TACs são firmados, a gente tem uma 437 

impressão de que fica impune, não é? Eu gostaria de perguntar à SUPRAM se tem notícia de como 438 

estão as execuções desses TACs.. Me parece que a pessoa que se diz competente, com atribuições 439 

de executar dentro da organização do Estado, interna do Estado, é a AGE, Advocacia Geral do 440 

Estado. Eu gostaria de saber, depois eu volto à palavra aqui. 441 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Gostaria de parabenizá-la 442 

pelas palavras, concordo com tudo que a senhora falou e concordo mais ainda nessa questão da 443 

execução dos TACs. Realmente, a gente precisa ter medidas mais efetivas na execução desses 444 

termos de ajuste de conduta. Tentamos há algum tempo atrás que AGE deixasse que a 445 

Superintendência regional fizesse a execução desses TACs, porque é de competência da Advocacia 446 

Geral do Estado. Não deixaram, por força da própria legislação e das atribuições da Advocacia 447 

Geral do Estado, não deixaram que a gente fizesse, porque isso aqui seria interessante para a gente. 448 

Primeiro, verificar a pró-atividade do nosso trabalho. A gente ia chegar e realmente ter um 449 

resultado das coisas que estamos fazendo. E segundo, porque é interessante também 450 

financeiramente para a equipe jurídica estar executando o TAC aqui. Aquilo é um título executivo, 451 
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tem sucumbência, então, nós temos um interesse danado de executar esses termos de ajuste de 452 

conduta, mas, infelizmente, não deram essa competência para a gente. Isso está centralizado na 453 

AGE. Mandamos esses termos de ajuste de conduta lá para a Advocacia Geral do Estado e não 454 

temos ainda informações de como está sendo procedido isso lá dentro. Então, essa é a situação 455 

hoje. 456 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, eu gostaria de propor 457 

uma moção no sentido de que fosse oficiada a Advocacia Geral do Estado, na pessoa de seu 458 

Procurador Geral do Estado, para que, tão logo ajuizasse as execuções desses TACs, que eles 459 

informassem, para que a própria SUPRAM tivesse o controle que aquele TAC que foi firmado por 460 

ela, realmente foi executado. Não sei se seria possível dentro dessa moção e dentro desse ofício 461 

constar a necessidade de, dentro de um prazo razoável, que esses TACs fossem executados e que 462 

isso fosse informado. Caso não executado naquele prazo, que talvez a competência passasse para 463 

as respectivas URCs, a SUPRAM respectiva. Só que acredito que seja uma questão de legislação, 464 

não é? Não sei se seria o caso e como seria formatada essa moção. Eu proponho essa moção. 465 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Bem, Dra. Thaís, nós temos primeiro que votar a moção 466 

do Aurélio e aí eu vou pedir à senhora que faça a redação da moção da senhora, para que a gente 467 

possa votá-la também. E antes da gente votar essas moções, ainda tem pedido para falar do Luiz e 468 

do Igor. 469 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Primeiro eu considero 470 

que, tanto a proposta do conselheiro Aurélio, como a da Dra. Thaís, não se trataria bem de moção. 471 

Moção é aquilo que a gente não tem alcance, que a gente quer sensibilizar, moção de apoio, moção 472 

de repúdio. Eu entendo que aqui são propostas objetivas. O Conselho não cabe a ele decidir, tanto 473 

num caminho como no outro. Se nós vamos intervir mais fortemente na questão de uma possível 474 

multa diária e se o Conselho quer, na proposta da conselheira Thaís, se quer respostas, eu acho que 475 

moção é aquilo que a gente não tem alcance. Nós fazemos moção ao COPAM Central ou moção 476 

ao Governador, moção ao Secretário. A questão de se criar um Fundo, nós podemos fazer uma 477 

moção ao Secretário. Minha opinião, Dra. Thaís e Aurélio, eu acho que nós temos que ser mais 478 

incisivos nisso. Então, é a proposta definir o que nós queremos. Se nós queremos, não pode ser 479 

como moção. Senão nós vamos estar enfraquecendo. Moção o superior pode simplesmente 480 

desconsiderar. Agora, se o Conselho tira uma posição, esse é o meu entendimento e gostaria até, se 481 

estivesse errado, a mesa me corrigisse. Eu vejo assim, o que eu percebi na proposta do conselheiro 482 

Aurélio é que chega a nós, URC / COPAM, tomamos conhecimento de um fato, nós não podemos 483 

desconhecer o desdobramento daquele fato. Então, nesse caso para mim não cabe o princípio da 484 

equidade, da isonomia.. Nós somos 160 municípios no COPAM, nós não vamos atrás dos 160 não, 485 

nós vamos atrás de todos que chegarem aqui. Chegou aqui, vejo como uma proposta, torna-se 486 

objetivo. Chegou, antes de vir para o plenário já devia fazer essa fiscalização, essa vistoria, porque 487 

foi aplicada uma multa, o município está pedindo perdão da multa ou uma reconsideração e nós 488 

não sabemos nem como está hoje. Independente de quem seja o prefeito, o município é o mesmo, 489 

claramente isso foi bem colocado pela Dra. Thaís, que não faz diferença quem é o prefeito. Então, 490 

eu vejo que aí é um posicionamento. Nós somos mais uma unidade da estrutura ambiental do 491 

Sistema do Meio Ambiente. O Estado tem o programa “Minas sem Lixões”, ele faz o papel dele e 492 

nós vamos ficar sem saber muita coisa que está acontecendo. Agora, chegou um município aqui 493 

para qualquer que seja, da mesma forma se chega aqui um processo de um posto de combustível 494 

ou de uma suinocultura que no processo é detectado um problema, nós não podemos desconhecer 495 

aquele problema. Entendo que esse é o objetivo da proposta do conselheiro, que eu considero 496 

importante e também não é caça às bruxas, eu concordo. A questão do prazo é importante, mas nós 497 

estamos aqui, nós podemos correr o risco aqui, eventualmente, por uma boa defesa de alguém, 498 



12 

aceitar um pedido de reconsideração, às vezes até contrariando um parecer técnico da equipe da 499 

SUPRAM, aceitar e a situação lá estar insustentável. Nós estaríamos pactuando com um, hoje nós 500 

estaríamos aprovando uma reconsideração. Então, o que eu entendo objetivamente que nós 501 

devíamos, todo processo relacionado a pedido de reconsideração, seja de um município, seja de um 502 

empreendimento qualquer, nós deveríamos ser informados do estado atual de coisas daquele 503 

empreendimento. O quê que está acontecendo? Então, foi uma barragem que há dois anos teve um 504 

problema, nós estamos recebendo só agora um pedido de reconsideração de uma multa que veio às 505 

vezes postergada na Justiça, mas qual o estado atual? Foram tomadas as medidas? Isso é uma 506 

questão geral até, não é só em relação aos municípios. No geral, todo processo de pedido de 507 

reconsideração que viesse, nós deveríamos saber como que está a situação atual daquele processo. 508 

Atual que eu digo é assim, a equipe dá um parecer, tem que dar parecer e que ela checasse se 509 

houve o atendimento, se não houve, porque muitas vezes até, nós até vamos ter situações em que o 510 

empreendimento ou o município vão estar mais avançados do que aquilo que gerou naquele 511 

momento e poderia sim causar, provocar, aliás, o perdão ou a revisão daquele procedimento. Eu 512 

entendo que nós temos que ter as ações nesse caso. A minha sugestão é que as duas propostas 513 

sejam transformadas em propostas objetivas e deixam de ser moção. 514 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Em cima do que o Professor 515 

Luiz Fontes disse aqui agora, só gostaria de fazer uma consideração. Só não trouxemos aqui as 516 

informações atuais, primeiro porque está centralizado isso em Belo Horizonte, porque foi feito pela 517 

GESAN. E segundo porque isso não muda nada o que está acontecendo aqui. Porque para mudar, a 518 

gente não vai estar tratando do processo que é o objeto da pauta, vamos estar tratando sim de uma 519 

política pública para sanar o problema que existe da disposição inadequada de lixo. Porque o fato, 520 

se chegar aqui e falar que está um brinco, não vai descaracterizar a multa dele. Ou se falar que 521 

continua a mesma coisa, nós temos é que multar de novo. 522 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Permita-me a parte? Mas 523 

impacta diretamente a proposta do conselheiro Aurélio da implantação de multa diária. Esse é o 524 

alcance que a gente tem que ver, porque a proposta dele é a implantação de multa diária. Ela só faz 525 

sentido se, dado um tempo, vai lá e faz, olha continua pior do que antes, então, nós podemos muito 526 

bem, como parte do sistema de meio ambiente, amparado pelo decreto que ele leu aqui, poderá, ali 527 

está poderá, não é obrigado. Esse COPAM poderia aplicar isso. Então cabe, é pertinente, no caso, a 528 

proposta de aplicação de multa diária. 529 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Em cima disso é que eu 530 

volto a repetir, eu acho que nós temos que trabalhar é com política e não trabalhar de forma 531 

pontual, porque aí sim, política é tratar os municípios como um todo. Porque de forma pontual, 532 

igual nós vamos tratar aqui, tratar de nove, não que tenha que ser tratado tudo igual, mas tratando 533 

de nove, por exemplo, o que pagou a multa, que não quis recorrer da decisão, esse fica fora? Então, 534 

eu acho que não é. Isso não resolve o problema, porque aí você pode chegar lá, ele pagou a multa e 535 

continua um lixão a céu aberto no município dele. Então, nós não resolvemos o problema do lixo. 536 

Então, eu acho que nós não temos que trabalhar de forma pontual, temos que trabalhar sim com 537 

política pública. 538 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Igor. 539 

Igor Messias da Silva – SEDE – Eu vou ser bem breve, que já se delongou um pouquinho aqui, é 540 

só colocar uma questão, que a impressão que dá é que nós temos um terreno muito fértil, mas 541 

estamos produzindo muito pouco nesse terreno. Você veja, foi falado aqui em linhas de crédito, 542 

então, tem como implantar, mas como da Dra. Thaís muito bem colocou, pessoas para estar 543 

buscando isso, mas implantou em Minas Gerais, nós ainda temos o ICMS ecológico, que durante a 544 

operação desses municípios que têm destinação correta de resíduos sólidos urbanos é tão 545 
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benevolente, que inclusive foi mudada, já foi aprovada a lei, a partir de 2011 vai até reduzir o 546 

valor. Eu conheço município, por exemplo, município de pequeno a médio porte aí está tirando 547 

vinte mil reais por mês, ainda para operar mal o sistema. Então, quer dizer, as condições nunca 548 

foram tão boas. E aí eu nem sabia do que o Licínio falou, quarenta aterros sanitários só 549 

licenciados, quer dizer, está produzindo pouco. Eu acho que o momento é o mais propício para isso 550 

acontecer. E, aproveitando o que a Dra. Thaís disse também da gestão, eu iria até um pouco mais 551 

longe. A gestão não é só nem para a captação de recursos, mas depois também para ensinar como 552 

que opera, como que dá continuidade naquilo ali, porque se a gente dá a linha de crédito e o ICMS 553 

ecológico, a gente está dando o peixe, mas às vezes precisa ensinar a pescar também, porque a 554 

operação daquilo ali vai ser a pescaria do mês do município, ele vai ter que dar seguimento 555 

naquilo. E gestão em município, além de ter essa problemática de quatro em quatro anos poder 556 

mudar totalmente a gestão, mesmo dentro de uma gestão só isso é complicado também. Então, 557 

quer dizer, as condições são todas favoráveis, mas parece que não está andando, não é? Então, 558 

assim, se isso fosse empresa, a conclusão seria: precisamos de uma consultoria, precisamos de um 559 

olhar externo de onde está agarrando aqui para tomar essas ações aí, ok? 560 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Obrigado conselheiro Igor. Bom, nós temos que decidir 561 

essas questões das moções. Oh Luiz, eu acho que a forma correta é fazer isso por moção mesmo, 562 

porque isso é uma moção dirigida ao Secretário de Meio Ambiente, Dr. José Carlos Carvalho, que 563 

é o presidente do COPAM e é o capitão do SISEMA. Então, no caso aqui da moção do Aurélio, é 564 

para que o secretário determine que a FEAM faça, por isso que eu acho que a forma correta é fazer 565 

através de uma moção mesmo, tá Luiz? Então, eu acho que aí a gente teria é que votar agora a 566 

moção do Aurélio e a moção da Dra. Thaís. Pois não, conselheiro. 567 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Só para comentar que até agora, nessa 568 

Câmara, nós temos proposto várias moções e, pelo que eu me lembro, não recebemos nenhuma 569 

resposta sobre algumas dessas moções que nós fizemos aqui. Inclusive o senhor que preside o 570 

CNR devia saber disso. Então, eu não estou com muita confiança que essas moções vão ser 571 

respondidas. Eu gostaria mais de ver uma medida mais concreta, tal como foi proposto pelo 572 

conselheiro Licínio, que fosse realmente respaldada. Não deixar de fazer a moção também, mas 573 

sem muita esperança que vá levar a algum resultado. 574 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok conselheiro. Então, eu vou ler aqui a moção do 575 

Aurélio, para que a gente possa votar. Depois a Dra. Thaís lê a moção dela. A moção do Aurélio 576 

ficou assim: “Será feita uma vistoria pelo setor competente da FEAM em todos os lixões, num 577 

prazo de 60 dias, retornando com a informação à URC Zona da Mata, após o que, se não 578 

retomadas as medidas corretivas previstas nos respectivos termos de compromisso, seria 579 

examinado no plenário dessa URC Zona da Mata aplicação de multa diária até que sejam 580 

retomadas as ações corretivas”. 581 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Quando se diz aí todos os 582 

municípios, seria todos municípios da pauta, todos municípios da nossa região da SUPRAM ou 583 

todos os municípios mineiros? Eu acredito que mineiros a gente não teria nem atribuição, não é? 584 

Então, teria que ter um embase de declaração aí desse “todos”. 585 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, em princípio, conselheira Thaís, 586 

eu pensei na pauta, que são onze. São onze. Em princípio em pensei na pauta, tendo em vista 587 

aquela discussão da multa diária, não é? 588 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Nesse sentido, eu entendo 589 

como o Dr. Danilo disse, porque tem município que já pagou e não está hoje aqui e que está bem 590 

pior que os que não pagaram, às vezes. Eu sugeriria 60 dias nos municípios da qual a nossa URC 591 

tem atribuição, porque a gente não pode deliberar sobre municípios de outras URCs, não é? 592 
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Correto. 593 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Pode mudar o prazo. 594 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 595 

Eu posso dar um à parte, Daniel? 596 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar a palavra, 597 

Dr. Licínio. Vamos colocar aqui para os municípios jurisdição dessa URC e eu acho que a gente 598 

tem que aumentar esse prazo de 60 dias, porque se vão ser todos, nós vamos ter que ter pelo menos 599 

180 dias, imaginando aí que seria feita uma vistoria por dia. 600 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, eu acho que, até para a gente 601 

avançar e ganharmos, digamos, como o Conselho, como conselheiros, experiência na discussão de 602 

encaminhamento nessa discussão, eu acho que nós devíamos fixar esses 60 dias na pauta. Por quê? 603 

O conceito dessa proposta, dessa que está sendo transformada em moção, ele tem na essência dele, 604 

é fazer com que as prefeituras se movam, se movam no sentido da mitigação, se movam no sentido 605 

da correção dos danos ambientais. Esse é o conceito. Quando colocamos aí a moção, nós 606 

estávamos preocupados nisso e levantamos a questão da multa diária, preocupados também nisso. 607 

Com tudo que eu ouvi dos conselheiros, conselheiro Licínio, conselheira Thaís, enfim, dos 608 

conselheiros que aqui se manifestaram, o Luiz, todo mundo está preocupado com isso, dá para se 609 

perceber. E existe a preocupação de não penalizar mais as prefeituras. Eu também acho. Não acho 610 

que a gente deva sair daqui com uma decisão não. A partir de amanhã, multa diária. Não. Existem 611 

termos de compromissos firmados, com certeza, pelos que eu conheço, o teor desses termos de 612 

compromisso, tem fases, tem etapas, tem cronogramas a serem implantados, tem, enfim, existem 613 

obras para serem implementadas como prioridades, etc.. Enfim, existe toda uma sequência de 614 

trabalho para ser realizado. Pelos relatórios, pelo que eu pude observar que estão aqui desses onze 615 

itens, esses termos de compromisso foram por volta de 2006 e os relatórios apresentados pelos 616 

técnicos que elaboraram esses relatórios e encaminharam para nós foram entre setembro e 617 

novembro do ano passado, relativamente recentes. De setembro a novembro do ano passado, 618 

prezados conselheiros, quem não fez não vai fazer mais nada. Vem uma chuvarada a partir de 619 

novembro, ninguém fez mais nada, não tem como fazer, não é? Alguém que queira realmente fazer 620 

alguma coisa, está na hora. A hora é agora, é a hora em que param as chuvas, é o período do ano 621 

que a gente sabe que é possível movimentar terra, fazer obras, etc. Então, a idéia é notificar as 622 

prefeituras, não é? O Superintendente está aí, o Danilo, a Superintendência notificar as prefeituras: 623 

Olha, 60 dias, botem os termos de compromisso no chão. Essa é a idéia que está aí nessa moção. 624 

Eu acho também que não é bom moção. A moção vocês sugeriram, etc., etc., porque é a melhor 625 

forma de encaminhamento, vocês são pessoas idôneas, confiáveis, estão dizendo, eu estou 626 

acreditando, mas eu acho que o Luiz falou, isso tinha que ser uma proposta mais concreta, não é 627 

Robin? Então, eu estou confiando em vocês. Eu não conheço o regulamento. Vocês, como eu 628 

disse, são pessoas idôneas e confiáveis. Então, eu acho que nós tínhamos de sair com propostas 629 

mais concretas, Superintendente Danilo, entendeu? Notifique as prefeituras, olha vocês têm 60 dias 630 

para botar os termos de compromisso no chão. Daqui a 60 dias o COPAM vai ter o relatório em 631 

mãos de vocês e aí vem multa diária. Aí vem multa diária. Entende? A multa diária não é 632 

obrigatória ser aplicada, não é isso. Nós não queremos aplicar, não é desejo, nós queremos é lixão 633 

arrumado. É o que a gente deseja, todos nós desejamos. 634 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 635 

Dr. Danilo, eu posso... 636 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ô Aurélio, a proposta é sua, então, eu acho que a gente 637 

tem que votar em cima daquilo que você está propondo e aí você está propondo então 60 dias para 638 

os processos da pauta, não é isso? 639 
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Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Sim. 60 dias... 640 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Como o senhor é o autor da proposta, nós vamos votar a 641 

proposta que o senhor quiser. 642 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – 60 dias para os processos da pauta. 643 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado. Licínio. 644 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 645 

Permita-me aqui, conselheiro Aurélio, não dentro de 60 dias, mas a partir dos 60 dias. Após dois 646 

meses se faria a fiscalização, porque dentro de 60 dias pode ser amanhã, pode ser ao longo da 647 

semana, pode ser ao longo dos 60 dias. É pouco provável que tenhamos algum resultado benéfico 648 

para trazermos para a próxima sessão nossa, no próximo mês. Eu pediria ao senhor aqui, em nome 649 

dos municípios, que fosse a partir dos 60 dias e não dentro dos 60 dias. 650 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Conselheiro Licínio, eu acho, quem sabe a gente 651 

então podia fazer assim, a partir de amanhã, digamos, a Superintendência notifica as prefeituras, 652 

ponha no chão os termos de compromisso efetuados e daqui a 60 dias se faça a fiscalização. 653 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 654 

Nós vamos chamá-los inclusive a Belo Horizonte, na seda da Associação Mineira, para colocá-los 655 

a par da decisão, ok? 656 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Você acha que isso... 657 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 658 

Eu acho uma situação viável para as prefeituras. A Dra. Thaís, no convite que a senhora recebeu aí, 659 

todos vocês receberam, a Associação Mineira, já preocupada com os recursos financeiros que são 660 

emergentes para que se proceda qualquer reabilitação de aterros ou de áreas, no dia cinco de maio, 661 

está lá quatorze, quinze horas, no terceiro item do dia cinco de maio, “planejamento estratégico 662 

para a captação de recursos”. A Associação Mineira de Municípios está buscando pessoas, 663 

entidades, agentes financiadores para aproximá-los das prefeituras, para que a coisa possa 664 

realmente acontecer. 665 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Parabenizo a Associação por 666 

estar colocando à disposição dos gestores esses temas e essas ferramentas. A gente só tem que se 667 

preocupar se realmente o gestor, que realmente deveria ir, ele realmente vai.  668 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, senhores conselheiros, na verdade, a gente precisa 669 

então votar. Nós temos duas moções semelhantes a serem votadas, então, como fazer isso? Vamos, 670 

nós temos duas moções semelhantes, eu acho que a gente deve... Aurélio, você viu qual foi a 671 

moção que a Thaís, eu acho que a gente pode votar a dela na forma que está a dela, o senhor 672 

permitindo incorporar a sua. 673 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu acho que sim, eu acho que é perfeito, porque 674 

discussão é isso, vai aprimorando, a gente está debatendo exatamente para aprimorar, não é? 675 

Então, eu acrescentaria aí nessa moção, aí eu acrescentaria da notificação da Superintendência aos 676 

prefeitos da pauta que vai acontecer fiscalização, não é?  A partir de 60 dias os da pauta e com a 677 

possibilidade de discussão da multa diária, quer dizer, ninguém está dizendo que vai aplicar, nem 678 

queremos. Não é uma decisão prévia. 679 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Eu só gostaria que essa 680 

moção fosse aprovada da forma que está escrita, não da forma que foi falada aí agora, a 681 

Superintendência regional, porque já que existe uma política hoje no Estado de centralizar isso na 682 

GESAN. A gente deixa na moção que o órgão competente irá notificar os municípios, porque eu 683 

vou assumir uma responsabilidade aqui que vai de encontro à política hoje do Estado, que é 684 

centralizar isso na GESAN. Então, é uma coisa que eu fico com certo receio de ser podado e não 685 

conseguir dar efetividade ao que ficar determinado aqui no Conselho. 686 
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Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu entendi a colocação, concordo, eu acho que a 687 

gestão regional tem as suas hierarquias, limitações, etc. Perfeito. Concordo sim. 688 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado conselheiro. 689 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Falando novamente, para ser 690 

gravado corretamente na fita, eu proporia uma moção, uma sub-moção, assim como a gente quiser 691 

chamar, no seguinte sentido, da gente realmente fazer da pauta no prazo de 60 dias, dando para que 692 

a GESAN possa determinar aos técnicos uma vistoria, e 180 dias aos demais municípios de nossa 693 

atribuição aqui. E daí, quando viermos falar novamente desse caso, a gente pode pensar numa 694 

questão dos demais municípios, de entrar em contato com os demais conselheiros das outras URCs 695 

e assim sucessivamente. 696 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 697 

Para se tornar igual para todas as URCs.  698 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Para tratar de forma igual. 699 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 700 

Todos tratados de maneira igual. 701 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Isso. 702 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, pois não conselheiro. 703 

José Célio Paschoalino – FIEMG – Eu só quero propor ao presidente da mesa, não sei se é forma 704 

correta, mas primeiro votar o item e depois votar as moções, porque eu já fiquei meio perdido aqui 705 

se está valendo a multa ou só as moções ou só após 60 dias. Então, eu sugiro votar primeiro o item 706 

e depois votar as moções. 707 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Paschoalino, eu vou lhe contrariar um pouco, porque é o 708 

seguinte, nós já chegamos ao ponto final da redação da moção, então, vamos votar a moção já de 709 

uma vez, senão depois a gente teria que voltar a discutir tudo isso de novo que a gente discutiu 710 

aqui. Então, como já fechou a redação, todo mundo já entendeu, eu acho que a gente já pode votá-711 

la e encerrar essa discussão. Então, senhores conselheiros, os senhores e a senhora entenderam 712 

exatamente qual que é o espírito, aí a gente vai fazer a votação. Aqueles conselheiros que 713 

concordarem com a moção apresentada pelo conselheiro Aurélio, com a complementação da 714 

conselheira Thaís, permaneçam como estão. Moção aprovada. A segunda moção, Dra. Thais, leia 715 

para nós, por favor. 716 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Que fosse feito um ofício, 717 

sendo subscritores do ofício os conselheiros do COPAM / URC Zona da Mata, à AGE, na pessoa 718 

de seu representante, para que informe a essa SUPRAM / URC, no prazo de 30 dias do 719 

conhecimento dessa decisão que vai ser feita hoje, a FEAM vai encaminhar a decisão, se realmente 720 

a multa for confirmada, para que informe a data do ajuizamento, o número que levou o processo e 721 

a Vara que esse processo caiu lá nos municípios e se foi em Belo Horizonte, de cada TAC não 722 

cumprido, no caso quanto à pauta de hoje. E, caso não ajuizada essa execução no prazo de 30 dias, 723 

que pelo menos informe o fundamento para o não ajuizamento nesse prazo. Por que aí nós 724 

poderemos, com essa resposta, deliberar a partir daí o próximo passo. 725 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok. Os senhores conselheiros entenderam então a 726 

proposta da Dra. Thaís? Então, aqueles conselheiros que concordarem com a moção apresentada 727 

pela Dra. Thaís, permaneçam como estão. Moção aprovada. Agora sim, item 5.1, Bavel Bandeira 728 

Veículos Ltda. Em discussão o item 5.1. 729 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Não gosto de votar em coisa que não 730 

entendo. Eu perguntei aos meus colegas aqui do que se trata esse 5.1, ninguém soube me explicar. 731 

Eu gostaria de ter uma explicação do que se trata exatamente. Não está claro isso. O processo. 732 



17 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Trata-se da 733 

análise de um pedido de reconsideração em decorrência de uma infração, de um auto de infração 734 

lavrado pela FEAM, em face de uma empresa de revenda de combustível, Bavel Bandeira 735 

Veículos Ltda. Enfim, conselheiro, eu acredito que tenha sanado a dúvida do senhor. É um pedido 736 

de reconsideração com relação ao auto de infração lavrado contra uma empresa de posto de 737 

combustível. 738 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Robin, o senhor entendeu a colocação do Dr. 739 

Leonardo? Precisa de mais algum esclarecimento? 740 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Eu acho que ninguém entendeu o que está 741 

passando aqui. Eu não posso votar numa coisa que não ficou claro. Alguém entendeu o que 742 

aconteceu? 743 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – É porque tem dois, tem 744 

um parecer e um adendo. O parecer não diz nada e o adendo diz pouco. Está bem confuso 745 

realmente. O parecer coloca para, a CNR que tem que fazer a reconsideração. Tem alguma coisa 746 

aí. 747 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – A CNR, ela faz o julgamento do recurso, do pedido de 748 

reconsideração. 749 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Parece que 750 

agora sim eu entendi a dúvida do senhor. Esse pedido de reconsideração foi encaminhado 751 

indevidamente para análise e julgamento para a CNR. A CNR proferiu uma decisão, essa decisão 752 

foi anulada para que os autos viessem à URC para julgamento, porque é a instância competente. 753 

Houve um adendo também, porque me parece que não foi aplicada a regra do artigo 96, do Decreto 754 

44.844, que prevê a aplicação da multa no valor menor, ou seja, prevê aplicação da norma mais 755 

benéfica com relação à penalidade imposta. Ok? O processo foi encaminhado à CNR 756 

primeiramente, a CNR julgou de forma indevida, por não ser de sua competência a princípio, a 757 

decisão foi anulada e os autos voltaram para a URC deliberar. Essa deliberação está aqui 758 

subsidiada com o parecer jurídico e o parecer jurídico, por um lapso da FEAM acredito, ele não 759 

contemplou a regra do artigo 96, do Decreto 44.844. E o adendo é justamente para possibilitar a 760 

aplicação dessa regra. 761 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Tem algum representante da empresa aqui? 762 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Tem. Ele está inclusive inscrito. O senhor pode vir ao 763 

microfone, por favor? 764 

Luiz Fernando – Procurador do Posto Bavel – Para que todos saibam, ele foi multado em 2004, 765 

teve um auto de infração por descumprir a DN 050 de 2001, que eram as adequações ambientais de 766 

posto de combustível, correto? Então, só para, eu gostaria de solicitar aos senhores que essa multa 767 

aplicada no valor de dez mil reais, embora o empreendimento à época não tenha assinado um 768 

termo de ajuste de conduta, que ela possa ser reduzida pela metade, uma vez que o 769 

empreendimento já sanou todas essas questões ambientais, como a própria SUPRAM já esteve lá 770 

em 2006, através de um outro auto de fiscalização, ela esteve lá e viu que o empreendimento fez 771 

todas adequações necessárias. E essa deliberação 050, ainda, ela foi alterada pela DN 108 do 772 

COPAM, no qual estabeleceu novos prazos para adequação, o qual o empreendimento nem 773 

precisou usar, porque ele já estava adequado, já obteve autorização ambiental de funcionamento, 774 

ele faz todos os monitoramentos ambientais, seja dos seus efluentes, ele realizou os testes, faz os 775 

testes de equidades, as investigações dos passivos ambientais. Então, eu gostaria de solicitar que 776 

essa multa fosse reduzida e, se possível, utilizá-la em programas ambientais que venham acontecer 777 

no município ou do Estado. Obrigado. 778 
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Robin, o senhor gostaria de mais alguma 779 

informação do empreendedor? 780 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Obrigado, estou satisfeito. 781 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Daniel, Gostaria de saber se é possível esse pleito 782 

dele de reduzir 50%, haja vista que já corrigiu e o empreendimento está licenciado. 783 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Eu entendo 784 

que não. Somos pela manutenção do parecer do Procurador Chefe da FEAM, Dr. Joaquim. 785 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Josálvaro, não obstante ao posicionamento 786 

de não poder haver essa redução, ele ainda tem mais uma fase de defesa, que é a fase de recurso. 787 

Nessa fase de recurso, se o empreendedor conseguir provar a possibilidade da redução, ele pode 788 

arguir essa redução e aí nessa fase fica demonstrado e, se for o caso, ocorrerá a redução. Ok, 789 

senhores conselheiros? Pois não. 790 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Dr. Leonardo, eu tenho 791 

uma dúvida. Nós não podemos ou há uma recomendação que não possa? Então, nós podemos, 792 

porque senão nós não precisaríamos estar avaliando, porque, do jeito que você colocou, porque 793 

todos os outros, inclusive, eu estou pegando pelo que chegou, só os extratos, todos os outros vem: 794 

“recomendamos o indeferimento”. Esse não tem isso, não tem um parecer, só tem o parecer seco 795 

do Dr. Joaquim, que também está confuso. Ele só fala do... Agora, só até para esclarecer para 796 

outros processos, tem aqui a recomendação de dez mil e um reais. Se um conselheiro votar, por 797 

exemplo, há um pedido da empresa que seja pela metade, com a reversão da metade não paga para 798 

a recuperação. Se um conselheiro quiser encaminhar favorável a esse valor ou até a diminuição, 799 

está na competência desse Conselho? 800 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Eu vou me permitir responder isso, conselheiro Luiz, eu 801 

acho que é uma decisão ilegal se reduzir, conforme o que não está previsto no decreto, ok? Nós 802 

temos a liberdade para descaracterizar uma multa e tudo, mas para aplicar o valor tem que ser de 803 

acordo com o que está previsto no decreto. O decreto não prevê a possibilidade dessa redução. 804 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Ainda não ficou claro para 805 

mim. Por favor, eu gostaria de saber o quê que nós podemos votar. Se votarmos a favor do parecer 806 

do Dr. Joaquim, é manter dez mil e um. Então, nós só podemos votar a favor? 807 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ou descaracterizar a infração. É dizer que aquilo não 808 

houve. Tem esse limite realmente, que é o limite da legalidade. O que nós podemos fazer é dizer 809 

que não houve a infração ou que houve a infração, porque a fixação do valor está disposto no 810 

Decreto. Existe um decreto, uma previsão de uma redução, se ele fizesse um termo de ajustamento 811 

de conduta, que ele não requereu e não fez, entendeu? Então, a gente não pode reduzir, porque ele 812 

não fez o pedido do termo de ajustamento de conduta na época. 813 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Então, ou nós aceitamos o 814 

pedido de reconsideração, que significa descaracterizar a infração, aí eu acho complicado, porque é 815 

uma coisa técnica, ou nós votamos. Eu ainda estou confuso, me desculpem. 816 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – É isso mesmo conselheiro. 817 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Quero aqui 818 

me penitenciar, realmente não há embasamento legal no Decreto 39.424, tendo em vista o fato de 819 

que não foi firmado termo de ajuste de conduta para essa redução. Nesse sentido, entendo que deva 820 

ser mantido o parecer da FEAM, o parecer jurídico da FEAM. 821 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, nós estamos analisando essa 822 

questão, só a título de esclarecimento, para que a gente possa votar bem consciente do voto tal. 823 

Tem no decreto que eu estou aqui, o anterior, mas é provável que muito que pouca coisa tenha 824 

mudado, mas tem na parte de multas, que era o artigo 21 anterior, os valores pelo menos estão 825 



19 

iguais, vai de dez mil seiscentos e quarenta e um a setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e 826 

sete, infração gravíssima, não é? Atenuantes e aí vem uma série de itens atenuantes e outros 827 

agravantes e tem no parágrafo terceiro, perdão, no parágrafo quarto: “cumpridas as obrigações 828 

assumidas pelo infrator, a multa poderá ter o seu valor reduzido até 50%”, não é? 829 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – O problema é que ele não assumiu nada. Ele não fez o 830 

pedido para assumir os compromissos que tem, a que se refere essa redução. Ele teria que ter 831 

pedido termo de ajustamento de conduta, assumido os compromissos. Ele não fez isso. Entendeu? 832 

Ele não fez isso. Ele ainda pode até verificar na fase de recurso se ele pode fazer isso. 833 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu acho, Dr. Daniel, eu acho que o importante é 834 

que ele cumpriu a legislação, entendeu? Providenciou o licenciamento, independente de ter 835 

assinado TAC ou não. Agora, quer dizer, aí como ele não assinou, ele não faz jus à redução de 836 

50%. Ele resolveu a situação. Quer dizer, ambientalmente o empreendimento solucionou seus 837 

problemas e aí não faz jus, porque não assinou o TAC. Eu acho, isso aí eu acho, sei lá, eu acho que 838 

a URC pudesse deliberar nesses termos. 839 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – O conselheiro está preocupado 840 

realmente, mas a gente tem que se ater aqui que a gente tem um entendimento jurídico sobre fatos 841 

até criminosos ambientais, que é o seguinte, o fato é que a pessoa consumou naquele momento 842 

uma atitude que gerou dano, não observou as normas ambientais. Então, até o dia que ele não 843 

cumpriu as obrigações ambientais, ele ficou gerando dano. Essa multa é em razão disso. Isso não 844 

excluiria, igual no pensamento criminal, quando a gente processa um degradador por crime 845 

ambiental, ele chega lá na Promotoria às vezes dizendo o seguinte: Não, Doutora, mas agora está 846 

tudo bem, a senhora pode ir lá. Mas já consumou no dia uma infração ambiental. Então, é a mesma 847 

coisa que falar assim: Ah doutora, eu furtei sim, mas aí no dia seguinte eu fui lá e levei de volta o 848 

produto do furto. Já está, lógico que há questões administrativas que pode ter até um atenuante em 849 

questões administrativas e tudo, mas a multa já foi, o ato que gerou a multa, que já foi praticado, já 850 

foi consumado. Eu entendo assim. 851 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Mais alguma consideração? 852 

Sem identificação – Dr. Daniel, em suma, é o seguinte, o empreendedor está aí, o representante, 853 

eu seguia a sua recomendação, entrar com a defesa, com recurso.  854 

Sem identificação – Então, está feita aí a sugestão para o senhor. 855 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, item 5.1, senhores conselheiros que concordaram 856 

com a parecer do Dr. Joaquim, permaneçam como estão. Item 5.1, aprovado. Item 5.2, Prefeitura 857 

Municipal de Cataguases, em discussão. 858 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Agora nove processos 859 

seguidos, oito processos seguidos que tratam do mesmo tema. Aurélio levantou uma questão de 860 

ordem para todos. Se não houver questões pontuais em relação aos outros, nós podemos votar em 861 

bloco. 862 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Sem dúvida. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou tirar do 863 

bloco o 5.2, o 5.3 e o 5.6, tendo em vista que o empreendedor se inscreveu. Tem que se inscrever 864 

para falar, não basta ele estar aqui. Então, esses que estão inscritos, eles vão ser retirados. Então, 865 

nós vamos votar em bloco o resto, ficando fora do bloco 5.6, 5.2 e 5.3, ok? 866 

Sem identificação – Dr. Daniel, eu faço uma proposta. 867 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Não tem nenhum inscrito nos itens 9.1 e 9.2, então, eles 868 

serão votados em bloco também. 869 

Sem identificação – Ok, mas eu faço uma proposta. Não podemos ouvi-los primeiro? Até para a 870 

gente ter uma consistência e como votar posteriormente. Vamos ouvi-los. 871 
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Vamos. Vamos fazer então o 5.2, o empreendedor está 872 

inscrito. Tem cinco minutos de prazo regimental para se manifestar. 873 

José Milton – Secretário de Meio Ambiente de Cataguases – Boa tarde, conselheiros. Eu ia usar o 874 

data show, mas eu acho que não vai ser necessário não. Até porque o seguinte, para ajudar na 875 

discussão que foi feita antes aí, em novembro do ano passado, nós estivemos na Universidade 876 

Federal de Viçosa, onde a FEAM fez um convênio com a Universidade de Viçosa, no caso nosso 877 

da Zona da Mata, e com algumas outras Universidades do Estado de Minas Gerais, com relação ao 878 

programa “Minas sem Lixões”. Em dezembro, nós já recebemos a visita dos técnicos da 879 

Universidade, onde foi levantado, nós estivemos lá na nossa lixeira, foi levantado pela 880 

Universidade algumas situações que se encontram lá e o quê que nós deveríamos fazer. Então, só 881 

para ajudar aí, porque a Universidade, e como foi feito Cataguases, foi feito também em outros 882 

municípios aqui da Zona da Mata. Então, realmente, em cima disso aqui nós estamos trabalhando. 883 

Cataguases, nós recebemos do governo anterior, do Dr. Tarcisio, um projeto do aterro sanitário 884 

onde nós temos a licença de instalação da FEAM, ela é datada do dia 26 de maio de 2008 e nós 885 

temos o projeto pronto. O primeiro momento nosso com o prefeito eleito William Lobo foi a 886 

questão do lixão e aí preparamos o projeto para procurar os recursos. Estávamos aguardando o 887 

edital do FIDRO, não abriu, tentamos a nível federal, nós não conseguimos recursos, tentamos por 888 

último o BDMG, através do SOMAECO, também recursos e não está aberto também. De modo 889 

que nós estamos tentando resolver o problema. Nós temos lá uma situação, nós temos uma área, 890 

são 34 hectares, é a área onde nós temos o nosso depósito de lixo e o aterro sanitário vai ser 891 

construído ao lado lá. Então, a prefeitura está tomando todas as precauções lá e agora, por último, 892 

foi publicado no jornal oficial lá do município, o Jornal Cataguases, uma transferência de recursos 893 

na ordem de quatrocentos mil reais para nós estarmos fazendo a recuperação do lixão e colocarmos 894 

ele, como o Aurélio falou, é o momento certo para nós estarmos trabalhando, porque é o momento 895 

realmente nós não temos chuva. Então, nós estamos cumprindo com o que os técnicos da 896 

Universidade de Viçosa passaram para gente. Então, a Prefeitura de Cataguases, através do 897 

Prefeito William, ele realmente tem interesse de resolver o problema do lixo. Desde o início foi 898 

muito aberto a isso. Nós temos tentado e, no último caso, nós vamos abrir uma licitação para que 899 

alguma empresa ou de outra forma a gente esteja resolvendo esse problema. Muito obrigado. 900 

Felipe – Prefeitura de Cataguases – Só para acrescentar também, nós estamos buscando a 901 

possibilidade de financiamento junto ao BDMG pelo programa que o José Milton acabou de citar e 902 

nós também estamos implantando, tentando implantar, é complicado por falta de recursos, um 903 

projeto de coleta seletiva na cidade, que não é, para você discutir aterro sanitário, você tem que 904 

discutir coleta seletiva junto. Então, cabe ressaltar que nós estamos implantando o processo de 905 

coleta seletiva, inclusive com a constituição de uma associação de catadores lá do município, 906 

apoiada pelo município, pela Prefeitura de Cataguases. 907 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado. Senhores conselheiros, continua a 908 

discussão. Pois não. 909 

Leandro – Cataguases – Eu estive no aterro sanitário lá de Cataguases, eu constatei, não só de lá, 910 

mas de outras cidades da região, vários pneus expostos ao ar livre lá. E com relação a essa coleta 911 

seletiva que vocês estão falando, está sendo coletado o papelão, está sendo posto no centro da 912 

cidade, próximo à Avenida Astolfo Dutra e tem uma quantidade de rato enorme ali, onde próximo 913 

ao bar do Ângelo. Infelizmente eu moro ao lado também. Então, eu posso falar de cadeira, porque 914 

eu já presenciei na garagem do prédio. Então, assim, eu gostaria de pedir a remoção disso e 915 

principalmente do pneu, pela quantidade de dengue que está na cidade e lá no lixão está uma coisa 916 

monstruosa a quantidade de pneu exposto ao ar livre lá. Obrigado. 917 
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José Milton – Secretário de Meio Ambiente de Cataguases – Posso falar? Duas coisas, nós 918 

também, eu gostaria o seguinte. A questão dos pneus, nós já recebemos a recomendação da 919 

Promotora e nós já passamos para ela o que fazer com relação aos pneus, que mudou uma 920 

legislação agora mais recente e os produtores importadores, eles têm inclusive que dar uma 921 

destinação a isso. Então, Cataguases é uma cidade abaixo de cem mil habitantes, para ela ter um 922 

eco ponto, nós teríamos de ter outros municípios próximos juntos, então, nós vamos estar 923 

preparando isso aí. Nós vamos estar fazendo essa situação aí. Agora, com relação à Associação de 924 

Catadores de Papel, coincidentemente hoje nós levamos, estamos levando agora, dia 11, para o 925 

COMDEMA, uma proposta, porque nós temos um recurso, foi uma multa que a Prefeitura recebeu 926 

para ser aplicada em ações do Meio Ambiente lá. E, uma das propostas, como a Prefeitura de 927 

Cataguases, apesar de ser uma prefeitura grande, mas ela tem dificuldade de veículos, a proposta é 928 

contratar um veículo, através do COMDEMA, com o COMDEMA autorizando a prefeitura 929 

contratar, usando esse recurso para o pessoal estar coletando. E hoje foi feita uma coleta a nível da 930 

gente estar começando um ensaio para ver o tempo que gastou. Então, foi feito hoje lá esse 931 

percurso, então, para amenizar a situação e resolver o problema. 932 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 933 

José Milton, com relação aos pneus, tem meu e-mail contigo, o meu cartão que eu te dei lá fora, 934 

nos remeta um e-mail, uma solicitação a partir de amanhã. Existe uma empresa licenciada em 935 

Betim, você tendo uma carga de um caminhão, ele vem gratuitamente dar destinação correta para 936 

os pneus. Então, em parte está resolvido o seu problema.  937 

José Milton – Secretário de Meio Ambiente de Cataguases – Ok, obrigado. 938 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu estou sentindo que nós 939 

estamos fazendo uma discussão rigorosamente estéril e criando expectativa até nos representantes 940 

dos municípios, porque nós não podemos fazer nada. Nós não temos como votar a favor dos 941 

municípios. Nós vamos dar a palavra a todos eles, vamos ouvir, é interessante até conhecer a 942 

realidade, mas nós não podemos votar a favor. Vocês perceberam isso? Eu vejo que é complicado 943 

quando chega o processo desse jeito, porque nós não temos o alcance da, como foi bem claro. 944 

Porque são processos consubstanciados há muito tempo, a infração está tipificada, nós não temos 945 

como fazer nada. Voltar, negar a infração, nós não podemos. Rever a multa, nós não podemos. 946 

Então, é uma pena, porque a gente fica sabendo da realidade, aprende um pouco mais sobre o 947 

município, mas nós estamos na verdade criando uma falsa expectativa para os próximos que vêm. 948 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Luiz, só para completar, se ele tivesse 949 

cumprido o TAC vocês poderiam reduzir a multa dele, porque ele fez um TAC e não cumpriu, não 950 

é? Vocês poderiam reduzir a multa dele pela metade. Bom, continua em discussão. Não havendo 951 

mais nada a discutir, o item 5.2, Prefeitura Municipal de Cataguases - Tratamento e/ou disposição 952 

final de resíduos sólidos urbanos – Cataguases/MG – PA N° 21984/2005/001/2005. Os 953 

conselheiros que concordarem com o parecer da FEAM, permaneçam como estão.  954 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Abstenção. 955 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Registrada a abstenção do conselheiro Josálvaro, do 956 

DNPM. 957 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 958 

Dr. Daniel, essa sua fala não desvincula a proposta do Aurélio e nem da Promotora? 959 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Não. 960 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 961 

Permanece, não é?  962 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Permanece. 963 
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Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 964 

Ok. 965 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, 5.2, abstenção do conselheiro Josálvaro, do 966 

DNPM. Item aprovado. 5.3, Prefeitura Municipal de Recreio. 967 

Luiz Tadeu Rezende – Engenheiro Gestor do Aterro Controlado em Recreio – Boa tarde 968 

presidente, boa tarde conselheiros. Meu colega aqui é o Secretário de Meio Ambiente Sustentável. 969 

Em 2005, eu pessoalmente estive no Conselho em Belo Horizonte e fiz a defesa do município e o 970 

prefeito posterior assinou o TAC. Esse TAC foi assinado para remover o antigo lixão, lixão 971 

existente da administração passada, na beira da rodovia que ligava Recreio a um distrito nosso, às 972 

margens de um córrego chamado Ribeirão dos Monos. Então, esse TAC foi assinado pelo prefeito, 973 

essas despesas dessa multa foram empenhadas, foram encaminhadas via ofício à FEAM em Belo 974 

Horizonte. Eu não sei o motivo que essa documentação não está presente na FEAM, eu tenho 975 

cópia dessa documentação toda em Recreio, que o valor da multa foi feita toda recuperação desse 976 

antigo lixão. Fechamos ele e abrimos uma área em comodato, conseguimos uma área em 977 

comodato, onde foi criado o nosso aterro controlado e o adaptamos às instruções normativas da 978 

FEAM. E durante esses anos todos ele funciona, ele funciona, não vou dizer 100%, mas ele 979 

funciona. Nós tivemos recentemente agora, em 2010, tivemos uma visita da Fundação Israel 980 

Pinheiro e ela constatou que está perfeitamente dentro das normas, tanto da área dos hospitais, 981 

unidade básica de saúde, tudo certo dentro das normas. E o nosso prefeito, como vocês, não sei se 982 

é do conhecimento, existe a nossa represa, chamada represa Barra de Braúna, que terminou a 983 

construção dela e um dos quesitos da área social dessa represa seria atender o município de 984 

Recreio. Então, nós optamos para a construção de uma usina de triagem e compostagem, porque 985 

Recreio é uma cidade de pequeno porte, de cinco mil toneladas/dia. Esse projeto já está aprovado, 986 

inclusive pela FEAM, com a licença de instalação dele e o recurso nós estamos aguardando o 987 

BNDES ser liberado para a construção desta obra. Logo ela fique pronta, esse aterro controlado vai 988 

ser fechado, lacrado e resolvido o problema nosso de Recreio. O meu Secretário aqui queria falar 989 

alguma coisa sobre os pneus. 990 

Jorge Pimenta – Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável da cidade de Recreio – 991 

Boa tarde a todos. Quanto aos pneus inservíveis do nosso município, nós já fizemos um convênio 992 

com uma firma chamada RECICLANIP, em 2008 nós remetemos para ela vinte e quatro mil quilos 993 

de pneu inservíveis e agora, quinta-feira recente passada, eu estou com documento em mão, posso 994 

mostrar aos senhores, que foi outra vez vinte e quatro mil quilos de pneus inservíveis. Isso tudo 995 

nós estamos tirando do nosso município, lá do meio ambiente. Quando foi assinado esse TAC 996 

anterior, que o Tadeu falou aqui, inclusive tinha esses pneus tudo jogado lá no meio ambiente, às 997 

margens do ribeirão dos Monos, agora isso não acontece em Recrio mais. E, quanto também ao 998 

lixo hospitalar, assim dizendo, nós estamos fazendo também um convênio com a Pró-Ambiental e 999 

já está em discussão e eles vão começar recolher os lixos hospitalares das nossas UBES. As UBES 1000 

de Recreio, eles vão fazer lá esse convênio. É só isso que eu tenho para dizer aos meus amigos. 1001 

Vou deixar com o presidente aí. 1002 

Sem identificação – Esse relatório da Fundação Israel Pinheiro, recente, vocês gostariam de ter 1003 

uma cópia ou não há necessidade? 1004 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Eu acho que não há necessidade não. Deixa-me perguntar 1005 

uma coisa para o senhor, que eu não entendi. O senhor está me dizendo que o TAC foi cumprido 1006 

ou não foi cumprido? 1007 

Sem identificação – Veja bem, o TAC foi cumprido, os valores da multa na época foram 1008 

convertidos, foram empenhados e foram executadas as respectivas obras previstas nele para o 1009 

fechamento do lixão existente e nós aproveitamos e abrimos uma outra área, um outro terreno. Nós 1010 
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conseguimos um comodato para fazer um aterro controlado. Então, esses documentos existem na 1011 

prefeitura empenhados com dotação e tudo, para essa multa que foi revertida com esses valores. 1012 

Esse TAC foi em 2005. Eu mesmo pessoalmente estive na defesa no plenário do CREA, em Belo 1013 

Horizonte. 1014 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Em discussão, senhores conselheiros. 1015 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bom, o parecer está aqui, 1016 

o autuado não cumpriu o TAC. Eu até ia deixar para falar isso ao final do assunto, mas gostaria, 1017 

quero encaminhar uma proposta, porque se o TAC não foi, os TACs não cumpridos, para 1018 

processos com TACs não cumpridos, não precisaria de vir aqui. Concorda? Se o TAC não foi 1019 

cumprido, TAC não cumprido nós temos só que referendar. Essa é uma consulta que eu gostaria 1020 

que o Dr. Leonardo, não precisa de responder agora, mas fizesse essa consulta, porque se o nosso 1021 

limite de decisão está condicionado ao TAC, TAC não cumprido, tem que pagar multa e cabe 1022 

recurso direto para a CNR. Eu entendo assim. O problema surgiu agora com esse fato, que é o da 1023 

prefeitura dizendo que o TAC foi cumprido. Está no momento da gente ouvir o corpo técnico da 1024 

SUPRAM ou da FEAM, porque criou um impasse aqui. Se não houver agora demonstração de que 1025 

o TAC não foi cumprido, nós não podemos votar também, evidentemente. 1026 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – O senhor Secretário, por favor, se identifique, fale ao 1027 

microfone. 1028 

Jorge Pimenta – Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável da cidade de Recreio – A 1029 

Fundação Israel Pinheiro, a última vez que esteve lá fazendo levantamento, eu estou aqui com 1030 

relatório deles aqui, dizendo se o nosso aterro sanitário lá está correto ou não correto. È uma cópia 1031 

que eu gostaria de passar para os senhores. 1032 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Secretário, eu infelizmente, por força do Regimento 1033 

Interno do COPAM, não posso permitir que o senhor entregue documentos no momento da 1034 

reunião, que não estejam nos autos do processo. O Regimento Interno me proíbe isso, tá? 1035 

Jorge Pimenta – Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável da cidade de Recreio – 1036 

Tudo bem Promotor, eu só acho isso, desculpa a minha expressão, minha clareza, porque eu não 1037 

tenho estudo como vocês têm, mas desde o momento que vocês convidam a gente para vir aqui e a 1038 

gente sabendo, como o conselheiro falou ali, para não dar assim, como é que eu vou falar, para não 1039 

dar importância, não é nem importância, para que nós ficamos aqui no plenário. A cidade foi 1040 

convocada para vir aqui, para a gente fazer uma defesa e já saber que vai ser condenado antes de 1041 

fazer a defesa. Então, é melhor não convocar nada a gente, multar e deixar do jeito que está. É 1042 

como o conselheiro falou, multou, multou, pagou a multa então acabou o problema? Se nós 1043 

estamos procurando solução para o nosso município, se nós estamos falando com os senhores aqui, 1044 

nós estamos na FNDE, nós estamos procurando verba que está lá, nós temos reserva legal, 1045 

averbada aqui em Ubá. Nós estamos com terreno lá comprado para fazer, nós estamos esperando o 1046 

dinheiro. Nós temos um eco ponto no município. Por quê que nós vamos pagar multa, se o nosso 1047 

município é pobre? Foi constatado que tinha um erro lá sim, só que tem que nós estamos tomando 1048 

as nossas providências, só que no nosso município tem dez mil e quinhentos habitantes e nós não 1049 

temos só esse problema. A Promotora falou bem aqui. O prefeito quando assumiu o comando, ele 1050 

sabia o que estava acontecendo, não é? É o município que está sendo encaminhado, só que a gestão 1051 

é outra gestão. Não são as mesmas pessoas que estão lá. Quer dizer, foi o que ela falou aí, vai 1052 

procurar um lugar aí para arrumar a verba, então, me dá o dinheiro que eu vou fazer o serviço lá. 1053 

Nós estamos no FNDE. Agora, como é que o nosso município vai ser penalizado por uma coisa 1054 

que nós não estamos fazendo. Nós estamos procurando, eu estou mostrando para os senhores aqui 1055 

que foi tirada vinte e quatro mil toneladas de pneu numa cidadezinha de dez mil e quinhentos 1056 

habitantes. Dois mil e oito teve uma carga e agora em 2010 teve outra. Poxa, tem que ter uma 1057 
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benevolência com a gente, não é? E só multar o nosso município, multando, multando, multando. 1058 

Como que nós vamos fazer as outras coisas? Nós estamos lá, nós queremos que vocês vão lá, nós 1059 

aceitamos, quer dizer, toda vez que a Fundação Israel Pinheiro vai lá e faz um documento desse 1060 

aqui para gente, o quê que nós temos que fazer, nós estamos procurando fazer. É tirar água daqui, é 1061 

reformar, nós estamos fazendo tudo, só que tem que peço caridade de vocês aí, pelo amor de Deus, 1062 

nosso município é pobre, dez mil reais faz uma diferença muito grande para um município de dez 1063 

mil e quinhentas pessoas. 1064 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Luiz. 1065 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Aconteceu o que eu temia. 1066 

Ele criou uma expectativa e ele veio defender o cumprimento do município pelas ações, só que eu 1067 

já imaginava que ia acontecer isso. Nós temos um alcance que nós não podemos passar. Nós aqui, 1068 

eu como conselheiro tenho, inclusive, discutido em muitos fóruns diferentes, na sexta-feira foi com 1069 

a presença do Daniel lá em Belo Horizonte, no workshop jurídico ambiental que a FIEMG 1070 

promoveu, Igor passou por e-mail também os convites, só que eram duzentas vagas, tiveram 1071 

quatrocentos inscritos, complicou a vida de muita gente que queria participar. 1072 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Foi todo mundo lá para ver você falar, conselheiro. 1073 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Não, foi ver o Édis 1074 

Miralé, como o Igor falou.. Dr. Édis Miralé foi de São Paulo lá, junto com o Ricardo Mota para 1075 

falar, Ricardo Carneiro. Então, eu abordei isso lá, o Daniel estava presente, que é o preparo maior 1076 

que nós conselheiros temos que ter. Preparo em três níveis que eu coloquei lá, no político, no 1077 

técnico e no jurídico, porque o Conselho, ele não pode ser só político, não pode ser só técnico, não 1078 

pode ser só jurídico. Isso passa pelos gestores municipais também. A gente vê os esforços dos 1079 

gestores municipais de Recreio e cumprimento por isso. Agora, eu estou pensando que nós só 1080 

temos um caminho aqui, é baixar em diligência esse processo para que traga para o Conselho a 1081 

comprovação, porque se eles fizeram documentado, como eles estão dizendo, que atenderam, que 1082 

aplicaram recursos, empenhado, inclusive, ele usou a palavra empenho. 1083 

Sem identificação – Justo, todo recurso do município primeiro tem que ser justificado. A 1084 

justificativa, qualquer dotação orçamentária, o prefeito tem que ter a justificativa para poder 1085 

empenhá-lo. Esse empenho é relativo ao TAC assinado por ele. 1086 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Então, continuando, isso 1087 

sendo fato, eles são pessoas sérias, não estariam brincando aqui, está muito fácil de comprovar o 1088 

cumprimento. Então, ele volta na próxima reunião do mês que vem já devidamente documentado e 1089 

nós teríamos condições aí de colocar. Eu, desde o início, falei várias vezes nesse mesmo tema com 1090 

essa insistência, porque ou nós temos noção exata do limite que a gente pode ter e vamos exercê-lo 1091 

ou nós não precisamos passar, nem nós nem eles, que saem lá do município, vêm aqui, gastam 1092 

dinheiro para virem aqui. E esse ponto é fundamental. O parecer que nós seguimos aqui, e esse não 1093 

é da SUPRAM, inclusive é da FEAM, está aqui, é da FEAM, ele não pode ter meio termo, porque 1094 

está taxativo, o TAC, o autuado não cumpriu o TAC. Então, a minha sugestão é que a presidência, 1095 

cabe à presidência essa decisão, não precisa consultar para baixar em diligência, para dar 1096 

oportunidade ao município de se expressar plenamente. 1097 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Eu vou só escutar, o Licínio havia pedido primeiro a 1098 

palavra, ele, depois a senhora. 1099 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1100 

Saber do Danilo e do Leonardo, a SUPRAM convocou as prefeituras para estarem aqui hoje, eles 1101 

têm conhecimento da pauta? Porque a Associação Mineira, eu enviei na sexta-feira para cada 1102 

município autuado aqui hoje, a Associação se prontificou a avisá-los. É importante que estejam 1103 

aqui, mesmo que levem para casa aí uma resposta não satisfatória, como você está mencionando 1104 



25 

aí, mas é bom que o município esteja presente, como aí agora. Estão defendendo e a gente vê que 1105 

são pessoas corretas, honestas e estão brigando em prol do município deles. Então, eu queria saber 1106 

do senhor, foi avisado às prefeituras dessa pauta. 1107 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Não só as prefeituras, mas 1108 

todos os processos da pauta, independente de ser auto de infração, processo de licenciamento 1109 

ambiental, a gente não convoca, a gente convida. 1110 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1111 

Sim, só... 1112 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Só um minutinho, por favor. Dra. Thaís. 1113 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Conselheiro, essa questão é 1114 

muito parecida com o que nós fazemos lá no Ministério Público. Nós também temos esse poder de 1115 

firmar com os interessados termos de ajustamento de conduta e sempre vem essa dúvida mesmo 1116 

das pessoas. As pessoas não entendem. Por exemplo, pequenos produtores rurais não estudaram e 1117 

chegam lá e falam, mas Doutora está tudo certo. Aí tem uma grande questão, as pessoas às vezes 1118 

cumprem sim o que está no TAC, mas fora do prazo e aí gera multa, entendeu? Então, o quê que 1119 

nós fazemos lá quando uma pessoa descumpre? Nós ajuizamos duas execuções por conta de ritos 1120 

diferentes. Primeiro pedindo para a pessoa cumprir o TAC e aí a pessoa vai cumprindo ao longo 1121 

daquele tempo. Só que o TAC já está vencido, entendeu? Aí gera multa pelo não cumprimento 1122 

dentro do prazo. Aí vem a minha pergunta para o empreendedor aqui, o município. As imposições 1123 

do TAC foram cumpridas dentro do prazo estipulado? 1124 

Sem identificação – Sim, o prazo que o TAC deu para a prefeitura corrigir o antigo lixão 1125 

existente, foi cumprido dentro do prazo, porque eu, como engenheiro da prefeitura, eu acompanhei 1126 

essa fase toda da construção e da remoção do antigo lixão. 1127 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Aí sim, porque são duas 1128 

coisas. Uma coisa é cumprir, outra coisa é cumprir dentro do prazo. Aí realmente seria o caso de 1129 

baixar em diligência para ver se não houve um equívoco, somos seres humanos, não é? Todos 1130 

podemos falhar aqui, da FEAM em ver que não foi cumprido ou foi, para um esclarecimento e nós 1131 

trazermos na próxima reunião aqui para votarmos. 1132 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Eu concordo com as 1133 

colocações aqui, até porque a nossa equipe não participou disso. Então, seria difícil aqui para eu 1134 

atestar aqui que realmente ele não cumpriu esse termo. Eu tenho sim que acreditar no parecer do 1135 

colega, mas pode ter acontecido o que ele falou, extraviou algum documento, esse documento não 1136 

chegou à mão do técnico em tempo hábil. Então, eu acho que é uma medida muito prudente. 1137 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Aí ficou para mim a batata quente, mas vamos fazer o 1138 

seguinte então. O senhor está dizendo que o senhor encaminhou essa documentação para o órgão, 1139 

não é isso?  1140 

Sem identificação – Logo que terminou as fases da remoção do antigo lixão existente e a nova, 1141 

que seria o nosso aterro controlado, essa documentação foi toda. Foi licitada, as empresas, os 1142 

tratores que trabalharam na área foram empenhados e essa documentação toda foi encaminhada 1143 

para a FEAM em Belo Horizonte. 1144 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – O senhor tem prova que fez isso? 1145 

Sem identificação – Os empenhos, as documentações ... 1146 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Que encaminhou para a FEAM? 1147 

Sem identificação – Existe ofício lá da secretária do prefeito encaminhando isso à FEAM. 1148 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar em 1149 

diligência, o senhor tem cinco dias para comprovar isso aqui para a SUPRAM e a SUPRAM 1150 

remeter o processo para a GESAN em Belo Horizonte, para a GESAN fazer a análise da 1151 
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documentação apresentada. Em cinco dias o senhor comprova na SUPRAM que a documentação 1152 

foi entregue para a FEAM e nós vamos encaminhar para a GESAN fazer a análise dessa 1153 

documentação. 1154 

Sem identificação – Essa documentação vai ser enviada para Ubá aqui. 1155 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – É, o senhor vai entregar aqui e aqui vai levar para Belo 1156 

Horizonte para analisar. 1157 

Sem identificação – Eu vou protocolar essa documentação aqui em Ubá. 1158 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Isto. Ok. Item 5.3, Prefeitura Municipal de Recreio, 1159 

processo baixado em diligência para que sejam comprovados os fatos alegados aqui pelo 1160 

Secretário de Desenvolvimento Sustentável do Município. Item 5.6, Prefeitura Municipal de Santa 1161 

Rita de Ibitipoca. O senhor, Dr. Sebastião, tem o prazo regimental de cinco minutos. 1162 

Sebastião – Assessor do Município de Santa Rita de Ibitipoca – Boa tarde senhores conselheiros, 1163 

boa tarde presidência da sessão. Nesse momento eu faço minha as palavras do representante da 1164 

prefeitura de Recreio. Se o voto já vem determinado, não havia necessidade do comparecimento 1165 

dos municípios para apresentar alguma defesa. Em nome do município de Santa Rita, eu quero 1166 

dizer que o município cumpriu praticamente quase todas as exigências do termo de ajustamento de 1167 

conduta, faltando apenas algumas pequenas exigências que, por deficiência técnica dos recursos 1168 

humanos do município, não foram cumpridas, que seriam falta de placa, fezes de bovino, 1169 

comprovando que algum bovino andou lá no local do aterro. Alguém deve ter deixado a porteira 1170 

aberta, o boi entrou lá, defecou, as fezes estavam lá como resíduo. Quer dizer, são coisas 1171 

insignificantes e o básico que era necessário foi realizado pelo município. E agora eu pergunto aos 1172 

senhores conselheiros, mesmo assim o município será penalizado integralmente pela multa 1173 

recebida, apesar de ter gasto todo o recurso em contratação de profissionais, cercamento, aquisição 1174 

de local e tudo. Então, quer dizer, o que valeu o esforço do município em tentar se adequar às 1175 

exigências ambientais, se ele vai ser penalizado da mesma forma. Então, era isso que eu queria 1176 

colocar para os senhores. Muito obrigado. 1177 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Obrigado Dr. Sebastião. Dra. Thaís. 1178 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Respondendo a pergunta do 1179 

empreendedor, no caso, representante do município, o caso do município, essa última pergunta, o 1180 

quê que ele ganhou com isso? Ele ganhou que não vão ter novas fiscalizações, novas autuações. É 1181 

obrigação legal, desde a DN 52, de 2001, a pessoa cumprir o que está lá. A prorrogação de prazo já 1182 

tem quase dez anos, em 2011 vai fazer dez anos, que todos que passaram estão omissos, todos os 1183 

gestores públicos aqui, o Ministério Público poderia ter ajuizado ação civil pública de improbidade 1184 

por omissão. Isso é muito grave. As penas são muito graves para o gestor. Perde direitos políticos, 1185 

suspende direitos políticos, multa e etc. Só que o Ministério Público também, ele também não é a 1186 

ferro e fogo. Os colegas devem ponderar, realmente nesse prazo todo, com a prorrogação do prazo 1187 

pelas normas estaduais e também pela questão de cada município de não ter condições financeiras, 1188 

no meu caso, por exemplo, resguardada a minha autonomia e independência funcional, eu entendo 1189 

que não seria o caso no momento de estar ajuizando ação de improbidade administrativa e sim 1190 

ação civil pública da obrigação de fazer, porque seria penalizar vários administradores que não 1191 

tinham o dolo, porque a norma, o prazo da DN 52 foi prolongado ao longo dos anos. Então, é essa 1192 

que é a resposta. O quê que adianta fazer é evitar novas autuações, novas multas, ajuizamento de 1193 

ações de improbidade quanto ao gestor público ambiental, ajuizamento de ACP por de obrigação 1194 

de fazer. Ou seja, não tem jeito, o gestor, mais cedo ou mais tarde, vai ter que assumir essa 1195 

obrigação de resolver o problema do lixão. 1196 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Obrigado, Dra. Thaís. 1197 
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Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1198 

Dr. Daniel, eu proponho o mesmo procedimento apontado para o município de Recreio. 1199 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Licínio, nesse caso é um pouco diferente, porque no caso 1200 

de Recreio ele alega que fez prova junto à FEAM e que a prova não está no processo. Aqui não, 1201 

aqui ele está com tudo no processo. E só para deixar bem claro, os motivos são não são só falta de 1202 

placa e fezes de bovino não. São ausência de placa de sinalização e advertência, ausência de 1203 

sistema de drenagem pluvial, os resíduos expostos em valas escavadas sem recobrimento, o 1204 

recobrimento é realizado ao final do término da vala, aproximadamente três meses, só que ele é 1205 

recoberto, as valas antigas não estavam revegetadas. Constatou-se no local uma voçoroca, na qual 1206 

antigamente os resíduos eram depositados e encontravam-se em processo erosivo, os resíduos de 1207 

serviço de saúde eram dispostos em valas separadas e sem recobrimento e também o estrume 1208 

bovino no local. 1209 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1210 

Pergunto ao senhor, está datado de quando isso aí? Desculpe, porque eu não tenho o parecer aqui. 1211 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – De 2009, novembro de 2009. 1212 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – É 1213 

recente. Ok. 1214 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Pois não, Luiz. 1215 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – A minha intervenção é na 1216 

linha que o Daniel falou. É que, assim como no caso anterior ficou uma segurança muito grande, 1217 

me passou, como conselheiro, uma segurança grande dos gestores municipais que estavam 1218 

dizendo, a manifestação do representante do município, eu como conselheiro, dentro do processo, 1219 

desqualifico completamente. Por quê? Só um ponto aqui, que é a ausência de drenagem pluvial, já 1220 

seria o suficiente para comprometer todo o processo do ponto de vista ambiental. Só esse ponto 1221 

aqui. O esterco bovino é o último lá, é o menos importante realmente. E a GESAN fez essa 1222 

avaliação no final do ano passado, então, é coisa muito recente. Nesse caso, e aqui eu não vi 1223 

referência a TAC, parece que não foi firmado o TAC. Não, tem também. Mas está muito bem 1224 

caracterizado, como o Daniel já tinha colocado, e eu tinha pensado em abordar somente um, 1225 

porque quando a gente, eu falo às vezes dessa responsabilidade que nós conselheiros temos que ter, 1226 

é porque nós estamos aqui não é em defesa do município, da empresa ou do Estado. Aqui é defesa 1227 

do meio ambiente e tem alguns pontos nos processos que chamam atenção e destacam muito. Esse 1228 

caso é um caso típico. Nós temos os lixões, realmente, como um processo que, se o governo 1229 

estadual conseguir alcançar as metas do “Minas sem Lixões” minimamente, não todas, é 1230 

impossível, mas vai ser um avanço muito grande. Então, na verdade não se enquadra, não cabe de 1231 

forma nenhuma, viu conselheiro Licínio, é completamente diferente do anterior e nesse realmente 1232 

não dá. Esse não precisaria ter vindo aqui, porque são vários crimes ambientais que na avaliação 1233 

eles estão permanecendo. 1234 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Continua em discussão. Não havendo mais nada a 1235 

discutir, 5.6, Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca – Tratamento e/ou disposição final de 1236 

resíduos sólidos urbanos – Santa Rita de Ibitipoca/MG – PA N° 17426/2005/001/2005 – Auto de 1237 

Infração Nº 15440/2005. Os senhores conselheiros que concordaram com o parecer apresentado 1238 

pela FEAM, permaneçam como estão. 1239 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Abstenção. 1240 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Abstenção do conselheiro Josálvaro. Então, aprovado o 1241 

item 5.6. Os demais itens do item 5, o item 5.4, Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas – 1242 

Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – Itamarati de Minas/MG – PA N° 1243 

21985/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15599/2005. 5.5, Prefeitura Municipal de Cipotânea – 1244 
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Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – Cipotânea/MG – PA N° 1245 

17299/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15313/2005. 5.7, Prefeitura Municipal de Santa 1246 

Bárbara do Tugúrio – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – Santa 1247 

Bárbara do Tugúrio/MG – PA N° 12637/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15062/2005. 5.8, 1248 

Prefeitura Municipal de Araponga – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos 1249 

– Araponga/MG – PA N° 17256/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15270/2005. 5.9, Prefeitura 1250 

Municipal de Belmiro Braga – Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos – 1251 

Belmiro Braga/MG – PA N° 12799/2005/001/2005 – Auto de Infração Nº 15208/2005. E os itens 1252 

do item nove, 9.1, Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – Tratamento e/ou disposição 1253 

final de resíduos sólidos urbanos – Santana do Manhuaçu/MG – PA Nº 12639/2005/001/2005 – 1254 

Auto de Infração Nº 15073/2005. 9.2, Prefeitura Municipal de Senador Cortes – Tratamento e/ou 1255 

disposição final de resíduos sólidos urbanos – Senador Cortes/MG – PA Nº 12835/2005/001/2005 1256 

– Auto de Infração Nº 15244/2005. Os senhores conselheiros que concordaram com os pareceres 1257 

apresentados pela FEAM, permaneçam como estão. 1258 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Abstenção e quero justificar a minha abstenção. É 1259 

pela falta de autonomia de não poder sequer reduzir, 10, 05 ou 50% da multa. E também porque 1260 

vários desses processos aí já estão na AGE, então, a questão já está judicializada. Então, é por isso 1261 

que eu estou me abstendo em votar essas multas aí. 1262 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok. Aprovados então item 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 9.1 e 1263 

9.2, nos termos dos pareceres apresentados pela FEAM, com a abstenção do conselheiro Josálvaro 1264 

do DNPM. Item 6, Processo Administrativo para Exame de Licença Prévia concomitante com a 1265 

Licença de Instalação. 6.1, Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio Ltda. – Preparação do 1266 

leite e fabricação de produtos de laticínios – Ponte Nova/MG – PA Nº 02406/2010/001/2010 – 1267 

Classe 3 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Em discussão. Pois não, conselheiro. 1268 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor presidente, tem duas coisas que preocupam 1269 

nesse empreendimento, eu gostaria até de examiná-lo melhor. A gente pode pedir vistas, não é 1270 

isso? Desculpa, eu perdi um pouco, eu fiquei afastado mais de três anos aqui do conselho, então, 1271 

eu esqueci como são os procedimentos. Estou tentando recuperá-los. Mas por quê? Primeiro lugar, 1272 

nós tínhamos aqui uma discussão antiga, eu me lembro, quando eu deixei o COPAM, essa 1273 

discussão havia sido prometida pelo presidente, o Shelley, de encaminhá-la e, pelo que eu tenho 1274 

visto, isso não aconteceu. Está me deixando até de certa forma preocupado, que é a regularização 1275 

dos empreendimentos que venham à pauta aqui, estarem regularizados perante o cadastro técnico 1276 

federal. Nós lutamos aqui dentro desse Conselho durante um tempo enorme, abstendo-se das 1277 

votações, levantando a questão, propondo que isso fosse tomado como um princípio pelo 1278 

Conselho, o Shelley, o Dr. Shelley prometeu de levar isso adiante e eu continuo vendo que a 1279 

situação não avançou. Não avançou por quê? O Laticínio Porto Alegre Indústria e Comércio Ltda., 1280 

cujo CNPJ está aqui, eu fiz uma verificação rápida junto ao cadastro técnico federal, ele nunca 1281 

recolheu taxa, ele está com seu cadastro totalmente irregular, ele não tem porte declarado correto, 1282 

ele não tem, enfim, ele está totalmente irregular. Agora, como é que nós vamos aprovar um 1283 

empreendimento, como é que nós vamos aprovar uma história que não existe claramente, 1284 

regularmente perante um cadastro nacional, que tem interface hoje com o cadastro estadual, não é? 1285 

Porque eu não sei se os senhores sabem, se os senhores tem conhecimento do quê que eu estou 1286 

falando isso aqui exatamente. Esse cadastro foi instituído pela lei federal 6.938, que instituiu o 1287 

programa nacional do Meio Ambiente, que instituiu todo esse processo que nós estamos vivendo 1288 

hoje, que criou o SISAMA e criou, em defesa dos interesses da sociedade, um cadastro que tem 1289 

obrigação de estar catalogado todos os empreendimentos pelo porte, pelo tipo de poluição emitida, 1290 

pela quantidade de empregos gerados, enfim, pela demanda de recursos naturais e mobilização de 1291 
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infra-estrutura de sociedade e tal. Por que isso? Qual a razão disso? É uma razão que vem sendo 1292 

usada, inclusive, pelo Estado de Minas, quando faz zoneamentos para implantação de 1293 

empreendimentos. Nós temos obrigações, quer dizer, quando eu falo nós, o meu instituto tem 1294 

obrigação perante a sociedade brasileira de responder onde estão os empreendimentos, que tipo de 1295 

emissão de poluição eles fazem, que tipo de recurso que demandam, uma mobilização, por 1296 

exemplo, uma nova indústria vem para Ubá. Cabe essa indústria aqui? Ela vai exigir, gerar tantos 1297 

empregos, a infra-estrutura local suporta a movimentação adicional que vai ser criada? A água aqui 1298 

é suficiente para atender essa demanda industrial, os efluentes gerados por ela, a condição de 1299 

energia elétrica e assim por diante. Quer dizer, esse tipo de informação é gerado pelo cadastro 1300 

técnico federal. Ele tem uma interface clara e necessária com o CNAE, que é o cadastro nacional 1301 

de atividades econômicas, gerado pelo Ministério da Fazenda com base nas informações 1302 

econômicas da receita federal, enfim, com base nas informações econômicas do governo. Essa 1303 

interface, quando a gente percebe que as informações no cadastro técnico federal não estão 1304 

corretas, cabe a nós ir lá corrigir esse problema. Inclusive cabe aí, meus amigos, companheiros 1305 

conselheiros, autuações. Eu estou aqui com a lei, a nossa lei e o decreto, a lei da vida, que é a 1306 

9.605, de 98, e o novo decreto, que foi publicado em 2008, o 6.514. O artigo 76 desse decreto, ele 1307 

diz o seguinte: “quem deixar de inscrever-se no cadastro técnico federal de que trata o artigo 17 da 1308 

lei 6.938, de 1981, tem multa de R$ 50,00 a R$ 9.000,00, dependendo do porte”. Se é pessoa 1309 

física, micro empresa, pequeno porte, médio porte ou grande porte. Isso não só pela inscrição, mas 1310 

aí agravada pelas informações incorretas, por deixarem de prestar informações. Enfim, todos os 1311 

empreendimentos que estão aqui hoje nessa pauta que nós vamos examinar daqui para frente, todos 1312 

estão irregulares. Todos estão irregulares. Isso poderia, companheiros conselheiros, ter sido 1313 

evitado. Isso poderia ter sido evitado há quatro ou cinco anos atrás, quando nós pedimos aqui 1314 

insistentemente que fosse incluída uma condicionante, com um prazo de no mínimo 90 dias, para 1315 

que eles apresentassem a regularização perante o cadastro técnico federal. Não é, eu não quero 1316 

isso, isso é uma obrigação legal de 1981, é a lei 6.938. Isso precisa e tem que ser cumprido, senão 1317 

nós vamos começar a autuar, vamos começar a notificar. Aí cabe uma outra pergunta: Empresas, 1318 

empreendimentos que estão irregulares perante as questões ambientais, podem ser colocadas na 1319 

pauta de votação aqui? Essa resposta tem que ser dada aí pela direção aqui do Conselho. Porque 1320 

eles estariam irregulares perante os órgãos ambientais, não é? Isso pode ser evitado com muita 1321 

simplicidade, com muita tranquilidade. Eu só não posso mais é esperar. Quando eu falo eu, é a 1322 

minha instituição, a qual eu represento aqui. Nós vamos começar a autuar. Então, eu queria colocar 1323 

isso, esse é um ponto com relação a esse empreendimento. Segundo ponto, ele tem efluentes sendo 1324 

tratados em área de preservação permanente, eu estou vendo aqui na fotografia, e tem dados. 1325 

Então, eu vou pedir para fazer vistas ao processo. Eu tenho que examinar isso com cuidado. Nós 1326 

estamos bastante, vivemos bastante situações aqui na nossa região que, com cheias fora de um 1327 

padrão históricos normais ou em históricos anormais, os rios, as águas avançam fora das calhas e 1328 

atingem esses pontos de estação de tratamento de efluentes. Não cabe aí a gente entrar com aquele 1329 

conformismo, poxa foi uma cheia, choveu demais. Não choveu demais não, estava instalado 1330 

errado. Estava instalado errado é que tem zonalidade ao alcance da águas. Nós precisamos tirar 1331 

isso de lá. Nós não podemos deixar que seja colocado lá, não é? E aí ficamos preocupados, porque 1332 

esse empreendimento aqui, se não me falha a memória, vocês me corrigem por favor se eu estou 1333 

errado, está acima do Surubim do Rio Doce e gera efluentes contaminantes graves. Aí nós estamos 1334 

preocupados com a barragem que vai entrar um pouco na área do Surubim, quando pode haver o 1335 

despejo grave de efluentes na área onde ele habita. Então, eu estou colocando isso de uma forma 1336 

enfática, porque é meu jeito de falar, viu gente. Eu não tenho nada, estou tranquilo, estou calmo. 1337 
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Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Em cima da fala do Aurélio, 1338 

gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, cadastro técnico federal. A gente percebe aqui que 1339 

trata-se de uma licença prévia com licença de instalação. Então, é coisa que não existe, não tem 1340 

como ele fazer um cadastro técnico federal nesse primeiro momento. 1341 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Senhor Superintendente, o senhor me desculpe. 1342 

Esse empreendimento está sendo a nova planta industrial. Esse empreendimento já existe, tanto 1343 

que já existe que ele já está cadastrado e já está com uma multa fantástica, que eu vou passar para 1344 

o conhecimento do senhor. Ele nunca recolheu taxa nenhuma, nunca prestou declaração, desde o 1345 

primeiro momento, que é de 31 de março de 2001, até hoje. 1346 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – É um novo 1347 

empreendimento, é um novo processo de licenciamento ambiental. É o mesmo CNPJ da empresa, 1348 

mas eu acho que a gente não pode misturar as coisas nesse momento. Segundo ponto que a gente 1349 

gostaria de colocar aqui, Aurélio, é que essa matéria sobre o cadastro técnico federal foi 1350 

amplamente discutida aqui nesse Conselho. O senhor ficou afastado por três anos, então, eu acho 1351 

que o senhor não acompanhou isso e o companheiro do senhor que estava aqui representando não 1352 

deve ter passado isso para o senhor. Porque isso foi amplamente discutido e trouxeram, o IBAMA 1353 

trouxe uma pessoa para fazer uma apresentação para esse Conselho e eu fiquei surpreso, desculpe 1354 

também, porque eu sou um pouco leigo no cadastro técnico federal, não estou atestando não, foi 1355 

apresentação que foi feita pelo IBAMA, que um dos pré-requisitos para a obtenção do cadastro 1356 

técnico federal seria a regularização ambiental. Então, se é isso mesmo da forma como foi 1357 

apresentada pelo IBAMA, fica o cachorro querendo pegar o rabo, porque se precisa estar 1358 

regularizado ambientalmente para ter o cadastro técnico federal e se a gente nega para ele a 1359 

licença, como é que ele vai ter o cadastro técnico federal? Esse é o segundo ponto. O terceiro 1360 

ponto que eu gostaria de colocar é só para a gente aqui pacificar isso de uma vez por todas. É que a 1361 

legislação que trata do licenciamento ambiental a nível de estado não prevê como um pré-requisito 1362 

para obtenção dessa licença, o cadastro técnico federal. Não que eu não concorde que tenha o 1363 

cadastro técnico federal, eu concordo que tenha, a própria lei exige que tenha esse cadastro técnico 1364 

federal. Eu acho que a lei deva ser cumprida, só que a legislação que trata do licenciamento no 1365 

âmbito estadual não prevê isso como um pré-requisito. Eu acho sim que o IBAMA deveria sim 1366 

fiscalizar aquele que não tem o cadastro técnico federal e punir. Esse é o meu posicionamento hoje 1367 

sobre o cadastro técnico federal. E o que o senhor falou, que o cadastro técnico federal vai 1368 

subsidiar para uma melhoria ambiental, o próprio licenciamento já o faz. O licenciamento, ele 1369 

prevê tudo isso, todas essas preocupações que o senhor disse aí do cadastro técnico federal. Então, 1370 

esse é um ponto de vista nosso que foi amplamente discutido, inclusive o Guilherme, que era o 1371 

representante do IBAMA, ele se absteve de muita votação aqui por conta de não ter o cadastro 1372 

técnico federal. Concordo com ele, ele está defendendo os interesses da instituição a que ele 1373 

representa, mas, infelizmente, nós não arrumamos um instrumento jurídico para falar, para não dar, 1374 

não sermos favorável à concessão de uma licença por conta da falta do cadastro técnico federal. 1375 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Se a gente for entrar numa discussão aí, nós vamos 1376 

alongar muito. Isso aí está me preocupando, eu não queria isso. Eu queria trazer para vocês a 1377 

preocupação, que é uma preocupação legal, importante para a sociedade brasileira, é de termos 1378 

conhecimento atualizado sobre o quê que está acontecendo em termos de atividades, fontes 1379 

poluentes, demandas de recursos e uso de recursos naturais e a distribuição espacial, concentração 1380 

disso. Eu estou percebendo pela fala do senhor, Superintendente, de que a palestra do IBAMA foi 1381 

muito mal feita, porque, sinceramente, o senhor não expressou nenhum conhecimento do cadastro 1382 

técnico federal. O senhor desculpe a minha franqueza, mas o senhor não expressou. E outra coisa 1383 

que eu gostaria, sinceramente, eu gosto muito do senhor, falando sinceramente, mas eu não estou 1384 
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defendendo a minha instituição, eu estou defendendo a sociedade brasileira. Isso eu quero corrigir 1385 

na fala do senhor, eu quero corrigir na fala do senhor. Outra coisa que eu quero corrigir, são duas 1386 

situações bem díspares aí, uma é o licenciamento que cuida de situações específicas, 1387 

empreendimentos, atividades específicas pela natureza dela, pelo porte, etc. Outra são macro 1388 

processo. A LP desse processo só deveria ser concedida pelo conhecimento geral. Você não 1389 

consegue uma LP de um empreendimento localizado em Ubá ou localizado na margem do rio 1390 

Piranga, em Ponte Nova, sem ter um conhecimento macro do processo, que é dado pelo cadastro 1391 

técnico federal. A LP é um entendimento prévio se aquele empreendimento cabe onde ele está se 1392 

propondo, se ele cabe onde ele está se propondo e quem diz isso é o cadastro técnico federal. Não, 1393 

eu não estou dizendo que é só ele, senhor presidente. Eu não estou dizendo que é só ele. Ele tem 1394 

que ser e é um instrumento de gestão ambiental extremamente importante, inclusive norteador do 1395 

licenciamento ambiental. Isso aí é um exemplo de uns trabalhos que foram feitos no Estado de 1396 

Minas, por exemplo, com a Universidade de Lavras e outros trabalhos, mostrando zonas que não 1397 

são acessíveis a certos empreendimentos. Fizeram uma série de atividades mostrando, está me 1398 

falhando a memória, eu já estou velho já, aí me falham as coisas. Bom, fato é... 1399 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Aurélio, deixa eu perguntar uma coisa para o 1400 

senhor. O senhor pediu vistas ao processo? 1401 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Pedi vista. 1402 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, o seguinte, é uma questão de ordem. Eu não quero 1403 

entrar na discussão do processo, nós não vamos votá-lo. Eu acho que o senhor... Andrade, vista 1404 

regimental. 1405 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Não, eu vou pedir vista de qualquer forma, mas será 1406 

um prazer ouvir o senhor se assim a mesa o permitir. 1407 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Pois não, Paschoalino. 1408 

José Célio Paschoalino – FIEMG – Eu solicito vista ao processo também. 1409 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Está jóia. Andrade, para não ter problema, a vista pedida, 1410 

é regimental, não vou entrar na discussão. Igor. 1411 

Igor Messias da Silva – SEDE – Para ser bem rápido, eu penso o seguinte, nós aqui temos que ser 1412 

legalistas. Se existe a lei, a lei tem que ser cumprida, mas se aqui é conselho de política também, a 1413 

gente tem que pensar políticas aqui. Aí quando você vê, por exemplo, o IBAMA, reportagens 1414 

falando que falta gente para fiscalizar em vários locais, a gente tem uma Amazônia gigante para 1415 

fiscalizar e não dá conta e fica, por exemplo, o IBAMA e o estado quase que concorrendo na 1416 

vigília do empreendedor. Tudo bem, o IBAMA tem que ter a visão macro. Não poderiam então os 1417 

estados passarem as informações ao IBAMA para que ele tenha esse retrato nacional e possa esse 1418 

pessoal que hoje está por conta de fiscalizar isso, possa fiscalizar coisas que hoje, se a gente for 1419 

olhar em termos nacionais, é mais importante? Então, eu acho assim se isso aqui fosse meramente 1420 

financeiro, seria bi tributação. Se isso fosse uma empresa, a gente precisa de uma consultoria. 1421 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Obrigado conselheiro. Item 6.1, Laticínios Porto Alegre 1422 

Indústria e Comércio Ltda. – Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios – Ponte 1423 

Nova/MG – PA Nº 02406/2010/001/2010. Vistas para o conselheiro representante do IBAMA e 1424 

representante da FIEMG. Item 7, Processos Administrativos para exame de Licença de Operação: 1425 

7.1, Auto Posto Ciclo do Ouro – Posto revendedor – Mariana/MG – PA Nº 11218/2009/002/2010 1426 

– Classe 3 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata, em discussão. Dra. Thaís. 1427 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Os meus questionamentos são 1428 

dois. Pelo parecer único foi falado que lá a atividade vai gerar poluição sonora. Eu não vi nenhuma 1429 

condicionante que determinasse ao empreendedor que apresentasse laudos periódicos de medição 1430 
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de ruídos. Aí, caso não haja mesmo, gostaria de propor isso como condicionante, pelo menos no 1431 

prazo de seis em seis meses, o empreendedor, até a obtenção da licença. 1432 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok conselheira, então, vamos ouvir o pessoal. 1433 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Não, já é licença de operação, 1434 

mas, por um prazo, apresentar a medição dos ruídos. 1435 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Tá. Equipe da SUPRAM, por favor, com relação a esse 1436 

ponto. 1437 

Danusi – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Bom, a gente não citou aqui nas 1438 

medidas mitigadoras a questão dos ruídos, porque, em caso de postos de combustíveis, eles se 1439 

encontram abaixo dos níveis permitidos pela legislação vigente. Então, quando a gente cita como 1440 

impactos identificados, mas não coloca como medidas mitigadoras, é porque ele apresenta ruídos, 1441 

porém, abaixo dos níveis permitidos pela legislação vigente. Então, acredito que... 1442 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Pois não, Dra. Thaís. 1443 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Justamente para a gente saber 1444 

se ele está abaixo do nível da legislação vigente, apresentar esse laudo. E isso que foi colocado 1445 

pela servidora não estava escrito no parecer único, por isso que foi solicitado aqui. E a outra 1446 

questão é quanto aos efluentes líquidos. Conforme parecer único, eles, depois lá de toda atividade, 1447 

a água com o óleo, ele vai para uma caixa separadora e aí surgiu a minha dúvida. Depois que 1448 

separa o óleo da água, qual a destinação final dessa água? 1449 

Danusi – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Ok. Deixa eu só localizar no parecer. 1450 

Essa água, ela vai para a rede pública do município, rede coletora do município. 1451 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Essa caixa separadora, ela tem 1452 

algum sistema de tratamento dessa água para ser jogada? 1453 

Danusi – SUPRAM Zona da Mata – A caixa separadora é o sistema de tratamento. 1454 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Sim. Para onde vai o óleo? 1455 

Danusi – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – O óleo é coletado. 1456 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Apresentação de um laudo 1457 

elaborado por profissional capacitado para medição dos ruídos, no prazo razoável aí sugerido pelos 1458 

órgãos da SUPRAM. 1459 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Vamos continuar a discussão, conselheira, depois a gente 1460 

vota o processo e a sua condicionante com a sua sugestão. Licínio. 1461 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1462 

Dra. Thaís, eu sou do município, inclusive hoje, vindo de Belo Horizonte, passei, lendo o processo 1463 

ontem, passei pelo posto. É um posto que está situado em área urbana. Então, desculpa aqui a 1464 

liberdade de discordar da senhora. A questão do ruído, ele é inerente ao trânsito local. O 1465 

empreendimento em si, ele não gera ruído. O abastecimento em si, ele não gera ruído. Gera o 1466 

trânsito de automóveis de veículos que vão adentrar no posto para abastecimento, não é mais do 1467 

que isso. Não vejo como fazer uma medição. Seria uma medição de fundo de ruído. A gente 1468 

costuma dizer o ruído de entorno, ele vai dar, evidentemente, mais alto ou mais baixo, fora de 1469 

padrões, em função do número de carros que passarem naquele momento, no momento em que 1470 

estiver sendo feita a medição. Eu trabalhei na FEAM durante dez anos, então, alguma coisa eu 1471 

resguardei, eu guardei de lá para cá. Por se tratar de área urbana, a senhora vai desculpar a 1472 

discordância, não vai levar a nada. Agora, a segunda pergunta da senhora, eu acho que é prudente. 1473 

Após a passagem do efluente líquido industrial pela caixa separadora de água e óleo, antes do 1474 

descarte final na rede de coleta pública, vale-se a pena fazer regularmente, de seis em seis meses, 1475 

eu não lembro assim do monitoramento, do efluente gerado no posto. 1476 
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Danusi – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Então, aqui no item 5.2 a gente já cita 1477 

a legislação, a CONAMA 01/90 e a norma da NBR 10.151, onde a gente já fala que o ruído pelo 1478 

funcionamento dos equipamentos de instalação do empreendimento tende-se a apresentar dentro 1479 

dos níveis de pressão sonora admissíveis, tendo em vista a tipologia do empreendimento. 1480 

Exatamente por isso a gente não pediu como medida mitigadora essa análise do ruído. E a questão 1481 

do efluente, como o senhor Licínio citou, a gente já pede aqui essa análise semestral na 1482 

condicionante, do efluente, como condicionante, análise do efluente da caixa separadora. 1483 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Concordo com o que o 1484 

conselheiro aqui falou sobre essa questão de área urbana, só que a questão é a seguinte, eu gostaria 1485 

de perguntar para a técnica se além dos ruídos dos carros, se haverá algum maquinário que poderá 1486 

causar algum outro ruído que supere esses ruídos de fundo assim, esse ruído provocado pela área 1487 

urbana, pessoas passando, carros entrando e saindo e etc. 1488 

Danusi – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Bom, como a gente cita aqui, o ruído 1489 

causado por um posto de combustível é essa movimentação mesmo de abastecimento, de trânsito, 1490 

de caminhões que vão encher os tanques. Isso é durante o dia, por isso, permitido por lei esse ruído 1491 

causado. Nenhum outro ruído, nenhum outro maquinário. É um posto muito pequeno também, não 1492 

tem compressor, nada mais. 1493 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Satisfeita. Considerando o que 1494 

a técnica disse que não vai haver ruído superior ao fundo de ruído, eu retiro a minha proposta de 1495 

condicionante. 1496 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado conselheira. Continua em discussão. Não 1497 

havendo mais nada a discutir ao 7.1, Auto Posto Ciclo do Ouro – PA Nº 11218/2009/002/2010, os 1498 

senhores conselheiros que concordarem com o parecer único apresentado, permaneçam como 1499 

estão. Item 7.1 aprovado. O item oito, senhores conselheiros e senhora conselheira. Pois não. 1500 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Para evitar discussões desnecessárias, eu gostaria de fazer 1501 

pedido de vista do item 8.1, antes que ele entre em discussão, a pedido da assessoria da FAEMG. 1502 

Edson, FAEMG. 1503 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok conselheiro. Então, no item 8, eu vou ler os blocos. Já 1504 

tem a vista do conselheiro da FAEMG para o 8.1 e os senhores que quiserem fazer destaque, se 1505 

manifestem. 8.1, Luiz Augusto Vieira Martins (Fazenda São João) – Suinocultura (ciclo completo) 1506 

– Oratórios/MG – PA Nº 01343/2009/001/2010 – Classe 3 –Apresentação: SUPRAM Zona da 1507 

Mata. 8.2, André Luiz Carvalho Couto – Serigrafia – Muriaé/MG – PA Nº 02310/2007/001/2009 – 1508 

Classe 3 – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Destaque do conselheiro Aurélio. 8.3, 1509 

Gledsmar Alves de Carvalho – Extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção 1510 

civil – Ipanema/MG – PA Nº 13894/2009/001/2010 – Classe 1 – Apresentação: SUPRAM Zona da 1511 

Mata. Destaque conselheira Thaís e conselheiro Aurélio. Item 8.2 em discussão. 1512 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – A questão básica aqui no 8.2 é aquilo que nós 1513 

estávamos comentando. Esse empreendimento, pro cadastro técnico federal, ele não existe. 1514 

Portanto ele não está registrado no cadastro técnico federal. Ponto um. Ponto dois. Ele, quando 1515 

comparado ao empreendimento dito aqui serigrafia, serigrafia, eu posso até estar com 1516 

entendimento equivocado, mas é estampagem em roupas etc., impressão. É isso mesmo? Tá. Mas 1517 

no CNAE, no cadastro nacional das atividades econômicas, do Ministério da Fazenda, ela está lá 1518 

cadastrada como no item 11, na categoria 11.2. Eles informaram isso ao CNAE, o empreendedor, 1519 

cadastrado como indústria têxtil de vestuário e calçado e artefatos, portanto, o empreendimento 1520 

bastante diferente do que está aqui colocado como serigrafia, o que implicaria, necessariamente, 1521 

obrigatoriamente, a inscrição no cadastro técnico federal e tal. Como se trata de licença de 1522 

operação corretiva, diferentemente do auto posto que nós examinamos no item anterior, porque 1523 
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esse estava em licença de operação, portanto, ainda não operando, então, não tem ainda o que 1524 

discutir. Mas esse já está operando, portanto, eu vou comunicar aos senhores que, a partir de agora, 1525 

nós vamos autuar. Esse empreendimento vai ser autuado, tá? Vai ser autuado e assim todos os que 1526 

tiverem nessa situação. Até que a gente consiga estabelecer um trabalho em que, a exemplo de 1527 

outras ações que aqui foram colocadas, como por exemplo eu vi no posto uma preocupação que 1528 

nós trouxemos aqui há quatro anos, que foi um plano de contingenciamento contra emergência, 1529 

incêndios, etc. Eu vi aqui no relatório até em destaque, uma das exigências aqui é a apresentação 1530 

desse plano, portanto, isso foi incorporado e eu vejo isso com muito bons olhos. Isso foi 1531 

incorporado na análise aqui da SUPRAM, que não tinha isso há quatro anos atrás e agora foi 1532 

incorporado como uma das preocupações extremamente válidas. Nós vamos, de algum modo, em 1533 

algum momento, vamos conseguir que a SUPRAM consiga incorporar isso. Cumprir uma 1534 

obrigação é uma determinação de uma lei, não é? Nós vamos conseguir, porque a SUPRAM, em 1535 

determinado momento, vamos cumprir uma lei federal, porque a lei 6.938 que instituiu o cadastro 1536 

técnico federal. Então, nós vamos persistir nisso. Eu sou insistente, eu vou persistir nisso e nós 1537 

vamos conseguir. Prometo aos conselheiros que não cederei um minuto sequer na briga por essa 1538 

questão, porque eu estou falando, gente, em nome da sociedade brasileira. Eu não estou falando em 1539 

nome de uma instituição, não em nome de um Conselho. Nós precisamos ter esse entendimento 1540 

para poder dar respostas adequadas, respostas corretas a essa sociedade que tanto cobra da gente 1541 

esse tipo de resposta, não é? E um dos que mais cobra é o Ministério Público. Ministério Publico 1542 

Estadual, Ministério Público Federal constantemente cobra e a conselheira Thaís falou e é isso 1543 

mesmo, é função do Ministério Público, não é? Mover ações, fazer cobrança de gestores. E um 1544 

gestor, para fazer o seu trabalho corretamente, o IBAMA, para fazer o seu trabalho de fiscalização 1545 

corretamente, alguém falou, desculpe, eu não me lembro quem, no número de fiscais. Não é 1546 

suficiente para fazer todas as ações que precisam ser feitas e necessária, portanto é necessário 1547 

priorizar isso e priorizar em cima daquilo que mostra ser, não é? Os pontos mais necessários de 1548 

serem trabalhados e atacados e isso a gente tem que ter informação. Informação é extremamente 1549 

importante para nós organizarmos o nosso trabalho e esse cadastro traz informações atualizadas 1550 

anualmente. Pelo menos essa é a proposta dele. Imaginem vocês que gestor, seja ele em qual área 1551 

que for, de planejamento, de organização, de operações, etc., que não fique feliz em ter 1552 

informações atualizadas anualmente em mãos para poder organizar o seu trabalho, suas atividades. 1553 

Então, nós vamos insistir, esse empreendimento vai ser autuado. 1554 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Eu vou concordar com o colega Aurélio nesse ponto, 1555 

porque uma licença de operação corretiva, o empreendimento já existe. Eu não concordo em 1556 

licença prévia, porque aí eu acho que não é o caso de exigir cadastro antes dele se instalar. Mas 1557 

esse caso aqui é licenciamento corretivo. Licenciamento corretivo eu acho que a gente tem que dar 1558 

informação sim. E eu acho que, como está mudando a DN 74, seria uma sugestão para o Dr. 1559 

Daniel que incluísse como um dos documentos obrigatórios para licenciamento corretivo e 1560 

revalidação de licença de operação, ele estar inscrito no cadastro técnico federal. Aí sim, nesses 1561 

casos aí eu acho perfeitamente aplicável esse cadastro técnico. Se o empreendimento é corretivo, 1562 

então tem que estar inscrito também. Agora, se for, como o Danilo falou, ele tem primeiro que 1563 

pegar a regularização aqui para depois se inscrever lá, aí nós vamos começar a correr como está. 1564 

Mas que ele tem que ter o cadastro, tem que ter nesse caso. 1565 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Primeira coisa, conselheiro 1566 

Aurélio, gostaria de falar que eu tenho também um apreço muito grande pelo senhor. Retribuindo. 1567 

E outra coisa a respeito do cadastro técnico federal, eu concordo plenamente que tenha, só que eu 1568 

não tenho instrumento hoje para punir quem não tem o cadastro técnico federal, porque o órgão 1569 

estadual não tem competência para isso. Por isso eu acho que o IBAMA deve e acho também que 1570 
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ele pode, já que ele precisa estar regularizado ambientalmente para ter o cadastro, porque não 1571 

incluir como uma condicionante? Eu não discordo disso não. Eu acho interessante você ter o 1572 

cadastro técnico federal, porque atende também, é uma forma de estar usando o licenciamento 1573 

ambiental como um instrumento para garantir a exigibilidade da lei. Não discordo disso. Eu só 1574 

queria falar no ponto, não vamos discutir o cadastro técnico federal, falar do ponto da serigrafia. O 1575 

senhor falou que ele está inscrito no cadastro técnico federal como uma indústria, pelo CNAE, 1576 

desculpa. O que acontece é que a confecção de roupas, se ela não tem uma lavanderia industrial, 1577 

ela é não passível de licenciamento ambiental. Ela passa a ser passível quando ela tem uma 1578 

serigrafia ou então uma lavanderia industrial lá dentro, por isso ele vem a essa URC solicitando a 1579 

regularização somente da serigrafia. Porque é atividade passível de regularização ambiental, pelo 1580 

potencial poluidor. 1581 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Dra. Thaís. 1582 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu analisei no parecer único 1583 

que o empreendimento, apesar de ser de pequeno porte, é de grande potencial poluidor, por isso as 1584 

minhas preocupações agora são duas. Uma quanto ao dia da vistoria, se os técnicos que foram lá, 1585 

já que é uma licença de operação corretiva, se eles observaram se a empresa estava exercendo as 1586 

atividades de forma a não causar poluição. E se estavam causando poluição, se foi confeccionado o 1587 

auto de infração. 1588 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – No momento da vistoria não foi 1589 

verificada nenhuma poluição, já estava com o sistema de tratamento funcionando, todo resíduo 1590 

sólido separado, por isso não foi necessário autuar. 1591 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – E a segunda é uma dúvida, 1592 

uma pergunta. No parecer único, diz que os efluentes líquidos, eles são tratados no sistema de 1593 

tratamento dos efluentes e depois eles são reutilizados no próprio processo industrial. A minha 1594 

pergunta é: Essa água, ela é reutilizada por quantas vezes e depois, ao final, quando ela não servir 1595 

mais, qual a destinação final dessa água? 1596 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – É um ciclo fechado. O tratamento que 1597 

eles têm hoje, ele chega a mais de 90% de limpeza dessa água. Ela volta para ser usada, porque ela 1598 

é utilizada somente para lavar as telas, então, não tem necessidade de ser uma água 100% limpa e é 1599 

totalmente, é ciclo fechado. É pouquíssima água que vai, depois de tratada, de feita análise, se for 1600 

o caso, vai para o sistema, cai junto do emissário da cidade. 1601 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, eu sugeriria uma 1602 

condicionante de monitoramento dessa água, que depois de tantas vezes utilizadas vai ser 1603 

destinada. 1604 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Não tem monitoramento? 1605 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – A condicionante já existe. Se não me 1606 

engano, é a condicionante número um. 1607 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Ok. Só isso. 1608 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1609 

Dr. Daniel, eu tenho assento nas dez SUPRAMs, duas em Belo Horizonte, Central e Paraopeba e 1610 

as outras oito regionais. O seu procedimento é indiscutível, é lei. Como essa sua fala chega aos 1611 

empreendedores não sei. Isso teria que acessar o site do IBAMA para saber se essa ou aquela 1612 

atividade é passível de fazer o registro devido no IBAMA? Primeira pergunta. Segundo, eu acho 1613 

prudente, a partir da nossa SUPRAM Zona da Mata, que todo parecer, quando na sua 1614 

condicionante, pode ser a última condicionante, até para despertar o interesse maior do 1615 

empreendedor e no seu consultor em relação à sua solicitação, eu pediria ao senhor que delegasse 1616 

aos seus representantes do IBAMA nos outros municípios onde se encontram as outras SUPRAMs 1617 
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instaladas, que tivessem o mesmo procedimento. Senão, daqui a pouquinho, nós vamos ter Zona da 1618 

Mata nem pensar. Vamos procurar uma outra, vamos para o Leste mineiro, lá não tem essa 1619 

exigência. Opa, vamos lá para a Central. Essa fala que eu ouvi em Belo Horizonte uma vida 1620 

inteira, pelo menos de dez anos para cá. Saem de Belo Horizonte e vão para a Grande BH, porque 1621 

em Belo Horizonte ninguém obtém licenciamento ambiental. Daqui a pouquinho nós podemos 1622 

colocar aí uma situação negativa em relação a SUPRAM. Não que o senhor esteja errado, mas 1623 

como fazer chegar a sua fala aos empreendedores, temos que pensar. E segundo, que isso seja 1624 

colocado, eu acho que a partir de agora, o Dr. Daniel, como jurídico aí, o Leonardo, se isso é capaz 1625 

de ser colocado em condicionante a exigência do senhor. E que as outras SUPRAMs sejam 1626 

também notificadas dessa exigência. Está claro? 1627 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu aproveito a colocação do conselheiro Licínio e 1628 

coloco isso como uma proposta à mesa. Quer dizer, voltando lá na história dos lixões, não tem 1629 

intenção nenhuma de multar, tenho intenção de corrigir. A multa, é como proposta isso, se é 1630 

possível incluir isso como condicionante aqui agora, não é? Eu retiro a idéia de multar agora 1631 

também. Aqui a gente fecha essa discussão, eu retiro agora também. Segundo. Esse debate de 1632 

quatro anos atrás, eu fui obrigado, por demandas internas, de me afastar dessa discussão para 1633 

assumir outras discussões, mas vou retomá-la, inclusive internamente. Eu já havia, naquele 1634 

momento, comunicado aos outros colegas do IBAMA, representantes nos outros Conselhos, que 1635 

assim estavam procedendo aqui, do que eles concordaram em fazer isso. Numa reunião que 1636 

fizemos em Belo Horizonte, no final de 2008, eles concordaram em fazer isso em conjunto. E me 1637 

surpreende o fato de não estarem fazendo. Eu vou cobrá-los internamente disso e dizer o que nós 1638 

estamos trabalhando e como nós estamos vendo a questão, não é? É uma obrigação legal nossa. O 1639 

gestor do IBAMA, ele é obrigado a fazer isso, não é? Então, eu pergunto à mesa se é possível a 1640 

gente sair daqui já agora com essa condicionante. Retiro a multa imediatamente. Não há intenção 1641 

de fazer isso, mas senão nós vamos ter que autuar. Nós não temos outra alternativa. Para que 1642 

autuar? Para conduzir o empreendedor ao cadastro. Com esse único objetivo de proposta, sem 1643 

qualquer outra. 1644 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Edson. 1645 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Resguardados aí os mais de 40 anos que eu já tenho de 1646 

amizade ao Aurélio, moramos juntos, formamos juntos, mas eu me permito discordar frontalmente 1647 

dessa possibilidade de colocar uma condicionante de uma exigência que não existe na legislação 1648 

de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais. Ela é aleatória. Criaria, a meu ver, uma 1649 

possibilidade de um processo exigir e outro não, dependendo do humor dos conselheiros. Então, 1650 

nós votaríamos hoje a favor ou contra, não importa a condicionante. Amanhã ou depois vem uma 1651 

proposta no mesmo sentido, um outro processo e nós estaríamos votando novamente. Por quê? Ela 1652 

não teria força de lei. A condicionante só valeria para aquele momento, para aquele processo. 1653 

Então, eu discordo frontalmente de apresentar como condicionante. Eu concordo até que a lei, a 1654 

DN 74 ou qualquer que seja atualizada, com essa exigência dentro de todos os processos em Minas 1655 

Gerais. Não concordo em que um único processo tenha uma condicionante, ou um, ou dois, ou 1656 

três, não importa, só na Zona da Mata, porque não creio que isso exista em outros locais. Então, eu 1657 

me coloco aqui já nesse momento contra, não à proposta dele, em nenhum momento nós estamos 1658 

discutindo a validade de se colocar amanhã ou depois o cadastro técnico federal como exigência no 1659 

licenciamento ambiental, mas no procedimento, urge naquilo que nós já discutimos isso em 1660 

reuniões passadas com o seu colega Guilherme. E eu creio que nós estaríamos sendo mais 1661 

coerentes nesse momento em não votar. Eu, por exemplo, votaria contra uma condicionante nesse 1662 

sentido, porque ela não é exigência da legislação a qual nós somos obrigados a cumprir. Desculpe, 1663 

eu não sei se eu falei, Edson, FAEMG, para complementar aí para efeito de gravação. 1664 
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Bom conselheiros, nós temos a possibilidade da inclusão 1665 

da condicionante, os senhores votam pela inclusão ou não. Aí o conselheiro Aurélio tem que fazer 1666 

a proposta da condicionante, prazo, para a gente poder votar a inclusão ou não da condicionante. 1667 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Posso fazer a proposta? 1668 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Claro. 1669 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Vou escrever aqui, mas a proposta é, condicionante, 1670 

eu só queria que vocês me ajudassem num ponto, tá? Pronto. O prazo tal. O quê que seria para 1671 

ações desse tipo o prazo regulamentar usado pelo COPAM? Aqui pela... 1672 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Eu disse no começo, o 1673 

senhor reiterou, eu não sou entendido de cadastro técnico federal, então, eu não sei nem como 1674 

propor um prazo. Eu não sei como isso funciona dentro do IBAMA, se é feito pela internet. Eu 1675 

acho que o senhor é o mais indicado. Só fazer mais um ponto, que isso, eu vou deixar bem claro 1676 

aqui, porque eu posso ser cobrado, isso não vai ser um procedimento adotado pela SUPRAM Zona 1677 

da Mata para o licenciamento ambiental trazer essa condicionante. Essa condicionante, toda vez 1678 

que o senhor entender que ela é cabível, eu peço ao senhor que proponha no momento da votação. 1679 

Porque senão acaba que eu vou ser cobrado por isso em equipe, de exigir a mais do que o próprio 1680 

licenciamento exige. Apesar de entender que a empresa tem sim que ter o cadastro técnico federal, 1681 

mas eu acho que isso é de competência do IBAMA, do governo federal cobrar e fiscalizar quem 1682 

não faz. Então, é só deixar esse ponto aqui, senão na próxima reunião eu posso ser cobrado. Ah, 1683 

mas nós aprovamos aquilo lá. É bom deixar claro que nós vamos adotar de forma pontual. A 1684 

SUPRAM Zona da Mata não vai adotar isso como procedimento. Então, toda vez que não tiver, até 1685 

porque a gente tem dificuldade para consultar isso, então, toda vez que tiver, que o senhor vier 1686 

para reunião, tiver consultado, verificar que tem um empreendimento que não tem o cadastro 1687 

técnico federal, faça a proposta e a gente aprova. Só isso que peço para o senhor, entender a minha 1688 

posição aqui. Isso criaria uma grande dificuldade aqui para mim. 1689 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu entendi perfeitamente a sua colocação e já tinha 1690 

entendido assim. Também concordo com o conselheiro Edson. Conselheiro Edson, há mais de 40 1691 

anos que eu convivo com ele e ele sempre foi justo e continua sendo justo. Aprecio muito a sua, 1692 

mas é uma obrigação legal e ela tem razão de ser, então, nós temos que lutar para que ela seja 1693 

cumprida, ela exista, por ser muito importante do ponto de vista do norte de nossas ações de defesa 1694 

ambiental. Então, o cadastramento no cadastro técnico federal é um processo extremamente 1695 

simples, ele é acessado em casa, da própria empresa, pela internet, na página principal do IBAMA, 1696 

www.ibama.gov.br. O site do IBAMA age, abre a página principal do IBAMA, lá você tem as 1697 

janelas, as abas, as janelas à direita da página e uma delas é o acesso ao cadastro técnico federal, 1698 

que vai nortear a pessoa. Ela é auto-explicativa e ali você vai seguindo os passos recomendados, 1699 

onde você vai colocar as suas informações e vai receber por e-mail que você informar uma senha 1700 

que lhe dá o direito a acessar o seu próprio cadastro e fazer todas as alterações, encaminhar 1701 

relatórios, etc., etc. Então, é muito simples e pode ser feito assim por uma pessoa que tenha 1702 

conhecimentos de internet, de sistema, etc., um conhecimento simples, rústico, pode fazer isso sem 1703 

qualquer dificuldade. Bom, eu queria seguir o prazo normativo que o próprio Conselho usa em 1704 

suas condicionantes, eu não queria ser diferente disso. Bom, quinze dias, trinta dias, vamos dizer 1705 

um prazo de trinta dias para que a pessoa faça a sua. Então, lá, nós estamos no IBAMA à 1706 

disposição para orientar a pessoa e ajudar a conduzir e etc. para fazer o cadastro técnico federal. 1707 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Mais alguma discussão, senhores conselheiros? 1708 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1709 

Vale apenas para esse processo ou processos vindouros? 1710 

http://www.ibama.gov.br/
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Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Para esse processo. É o que o Danilo colocou, é que a 1711 

SUPRAM não vai adotar isso como procedimento. Que o conselheiro indique. 1712 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1713 

Aí nós estamos penalizando o empreendedor. Olha, eu vim aqui quinze dias atrás, hoje a pauta está 1714 

praticamente em cima de prefeituras, viu Aurélio. Hoje a pauta está fácil, apesar do alongamento 1715 

dela de tempo, uma pauta fácil, porque toda ela presenciou em cima de problemas de prefeituras, 1716 

problema municipal. Agora, numa pauta passada, eu tenho certeza, na próxima pauta virão outros 1717 

empreendimentos, como será a nossa pontuação, nossa atuação em relação à proposta do Aurélio? 1718 

Eu pergunto, vou penalizar o empreendedor pela visão dele hoje? Eu tenho dúvida em relação a 1719 

isso aqui agora. 1720 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Dra. Thaís. 1721 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu entendo, como o Dr. 1722 

Danilo, realmente se ele está dizendo expressamente que ele não vai adotar esse procedimento para 1723 

os vindouros, procedimentos vindouros, pode ser que, realmente, de acordo com outros 1724 

conselheiros apresentar ou não. Só que a gente tem que lembrar uma coisa que não foi falado aqui, 1725 

que como é o conselheiro Aurélio, ele sempre quer ir além. Eu acho que a gente, eu entendo assim, 1726 

a gente tem que discutir o caso concreto e no caso concreto começar a mudar uma situação já pré-1727 

existente. Eu acho que se a gente não começar por aí, a gente nunca vai mudar essa situação. Se 1728 

realmente não é punir esse empreendedor, eu entendo que não é? Como o conselheiro disse, é 1729 

colocar para que ele cumpra uma lei que já existe. Ele está descumprindo a legislação? Então, nós 1730 

vamos estar fazendo nada mais que reiterando a lei. Agora, realmente, que não há nenhuma 1731 

vinculação de exigência, mas aí que está com esse caso concreto e outros que vão vir, que o 1732 

conselheiro vai estar aqui ou outro que pode fazer a mesma proposta, mudasse essa situação. Quem 1733 

sabe a legislação, vendo os casos concretos, coloque como requisito ao licenciamento ambiental 1734 

esse cadastro técnico. Eu entendo assim. Eu acho que nós somos conselheiros, nós somos 1735 

detentores aqui de decisões que podem mudar, alterar a política toda. Então, se nós não 1736 

começarmos do caso concreto para o geral, nunca vai haver essa transformação. Eu penso assim. 1737 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Conselheiro Licínio, eu queria fazer um, veja bem, 1738 

o que nós estamos querendo justamente é não penalizar o empreendedor, porque se ele não fizer 1739 

isso, ele vai ser autuado, isso eu lhe garanto. Eu faço questão, faço questão, conselheiro, de trazer 1740 

uma cópia da multa e entregá-lo de presente. Ele vai ser autuado. Aí sim, ele vai ser penalizado. 1741 

Conselheiro, só para complementar, e digo mais ainda, não é ele que está sendo penalizado, é a 1742 

sociedade brasileira que está sendo penalizada pela ausência das informações necessárias à boa 1743 

gestão ambiental. Nós é que estamos sendo em conjunto penalizados. Não é ele não. Engano, não é 1744 

ele, eu te garanto que não é. Nós é que somos penalizados por não ter essa informação. 1745 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1746 

Conselheiro, eu lhe peço, não conheço o empreendedor, não conheço a atividade, mas eu rodo o 1747 

Estado todo em função daquilo que eu disse para os senhores anteriormente, eu tenho assento em 1748 

dez SUPRAMs, eu vejo procedimentos assim distorcidos de uma SUPRAM para outra. Eu sou a 1749 

favor, para ter um bom senso aqui agora, eu acho que a sensatez tem que passar por nós da mesa 1750 

aqui. Eu sou a favor de, eu não sei se o Daniel ou o Dr. Leonardo poderia me responder, colocar, 1751 

quando emitido o FOB, chega amanhã o novo empreendedor aqui na SUPRAM, na emissão, ele 1752 

chegou com o FOB, protocolou, saiu o FOB, nesse FOB já vir essa instrução de apresentar tais e 1753 

tais documentos. E aí sim, nós vamos tentar setorizar e fazê-los cumprir uma exigência que eu 1754 

acho que é pertinente à sua atividade. É sua autarquia. Fora disso, nós estamos penalizando o 1755 

indivíduo, que através dele nós não vamos corrigir o setor de forma alguma. O senhor sabe disso. 1756 
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Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu acho que o Dr. Danilo já 1757 

falou isso, que ele não vai exigir. 1758 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – É preciso 1759 

esclarecer o seguinte. Nós todos do SISEMA, já há muito tempo fazemos um esforço enorme para 1760 

padronizar os procedimentos. Isso é objeto da nossa preocupação constante, diariamente. Apesar 1761 

disso, ainda, inevitavelmente, existem entendimentos divergentes que levam à adoção de 1762 

posicionamentos diferentes de algumas SUPRAMs. Então, eu acho que o encaminhamento que 1763 

deve ser dado não é o tratamento pontual para cada caso, mas sim provocar a instituição SEMAD 1764 

para que a instituição SEMAD busque junto ao IBAMA um entendimento e isso possa valer para 1765 

todas as SUPRAMs e se tornar um procedimento unificado para todos os licenciamentos, para 1766 

todos os licenciamentos e não só para esse, porque senão, realmente, nós vamos estar tratando de 1767 

forma desigual. Embora seja uma obrigação legal para todos, nós vamos estar tratando de forma 1768 

desigual, no âmbito do licenciamento, empreendedores que estão se dirigindo ao mesmo órgão. 1769 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Só um minuto, conselheiro Luiz. Conselheiro Licínio, só 1770 

uma questão importante de dizer, é que exatamente porque as SUPRAMs não têm 1771 

posicionamentos tão díspares que não é exigido. Então, ninguém exige. A URC é que aqui agora 1772 

pode querer exigir isso. Então, nenhuma SUPRAM exige, exatamente porque têm um mesmo 1773 

procedimento. 1774 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – O 1775 

senhor, como professor de norma da FEAM, da SEMAD, cabe ao senhor fazer regularizar o 1776 

Estado de Minas Gerais. 1777 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Já pedi ao Dr. Leonardo que me mande um e-mail 1778 

amanhã, eu vou avaliar isso junto ao IBAMA, junto à instituição, se nós vamos passar a tratar isso 1779 

como um procedimento institucional. Não obstante isso, os senhores podem votar, aliás nós 1780 

devemos é votar logo isso, inclui ou não inclui a condicionante. 1781 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bom, nós, como 1782 

conselheiros, podemos discordar literalmente do conselheiro Aurélio, mas não podemos tirar dele 1783 

o direito de apresentar uma condicionante, muito mais quando escorado em argumentação tão forte 1784 

como a legislação. Eu encaminho favorável e vou votar a favor da condicionante. Por quê? Porque 1785 

se não tiver a condicionante, ele vai multar. Então, ele está dando uma chance, como representante 1786 

de um órgão público, de uma forma responsável, ao empreendedor de não ter essa multa. E não 1787 

querendo dizer que isso torna-se uma prática constante da URC, está certo? Esse é o caso que cabe, 1788 

inclusive, tudo bem, pode ser uma provocação formal do Dr. Leonardo ou pode ser até uma 1789 

decisão do plenário, sair uma proposta de plenário. Sai mais forte, eu entendo, do que uma simples 1790 

consulta do jurídico. Então, o que nós podemos transformar numa proposta, eu faço como proposta 1791 

de que o plenário da URC, a proposta é nós encaminharmos uma solicitação à Câmara Recursal, 1792 

que aprecie a inserção de uma norma normativa, uma norma que todos os empreendimentos que 1793 

tivessem licença corretiva tenham a exigência de apresentar a inscrição no cadastro. Isso 1794 

evidentemente que dá uma força maior para o próprio diretor de normas. Mas nós não podemos 1795 

tirar o direito dele de apresentar. No caso específico, ele, como gestor público, tomou 1796 

conhecimento de um fato. Então, eu encaminho favorável à condicionante apresentada por ele e 1797 

apresento essa proposta de consulta, se for aprovada pelo plenário, à CNR. 1798 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Eu concordo com tudo que 1799 

foi falado aqui. Eu só não concordo com a forma que foi colocada, que se não fizer vai ser 1800 

multado, porque eu acho que se está errado, ele já deveria estar multado. Assim é o procedimento 1801 

do servidor público. É assim que o Ministério Público cobra da gente aqui quando chega aqui e 1802 

pergunta: O empreendimento, constatou irregularidade e ele foi autuado? Não é assim, Doutora? 1803 
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Então, eu acho que a gente não deve aqui levar para esse lado, porque isso é até perigoso. É uma 1804 

reunião pública, isto está gravado aqui. A gente não pode utilizar isso aqui como instrumento de 1805 

coação. Eu acho o seguinte, está errado, ele já deveria ter sido punido. Agora, não discordo da 1806 

exigência, não discordo de tudo que foi falado. Eu só discordo da forma que foi colocado. Perdoe-1807 

me. 1808 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Dr. Danilo, eu acho que eu vou discordar um pouco 1809 

do senhor, porque o IBAMA nem tinha conhecimento desse empreendimento. Você vai pegar 1810 

CNPJ na receita para saber se esse tem ou não tem? Não tem jeito não. Felizmente eu trabalho num 1811 

órgão público também, é impossível. Agora, a partir do instante que ele tem conhecimento, aí sim, 1812 

aí sim, ele trouxe agora, então, agora ele está tomando conhecimento do empreendimento agora 1813 

que existe. Então, nesse caso aí, eu dou razão para o Aurélio. Não tem como você pegar CNPJ por 1814 

CNPJ e autuar todo mundo não. É impossível. 1815 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Josálvaro, nós não vamos ficar aqui 1816 

debatendo como o IBAMA deve ou não deve trabalhar. Isso o IBAMA, o conselheiro sabe muito 1817 

bem como ele deve trabalhar e a consciência dele, ele faz como ele bem entender. Não é, 1818 

conselheiro Edson? 1819 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Só complementando o que você falou, eu acho um risco até. 1820 

Hoje a pessoa que vai ser multada é aquela que está procurando o licenciamento ambiental, porque 1821 

aquele que não procurou, o IBAMA vai continuar desconhecendo. Buscou o licenciamento 1822 

ambiental, multa ele. Olha, eu, no mínimo é um contra-senso. Eu sou um representante da classe 1823 

produtora aqui dentro, eu tenho que defender, gente, de alguma forma. O Aurélio está defendendo 1824 

o lado dele de fiscalização. Que o IBAMA fiscalize, que o IBAMA multe, mas não dessa forma, 1825 

escolhendo aqueles que buscam o licenciamento. Outra coisa, me causa espanto falar que é normal 1826 

isso. Se o empreendedor achar amanhã ou depois que é uma exigência absurda, cabe a ele entrar na 1827 

Justiça. Com toda certeza, ele vai derrubar isso aí, porque não está na lei. Então, nós podemos até 1828 

recomendar. Eu, como conselheiro, não condiciono aquilo que não está bem descrito na lei. 1829 

Podemos melhorar, recomendamos, mas não condicionamos. Porque eu entendo isso, não quero 1830 

discutir jurídico aqui, porque não tenho nenhuma noção capaz de discutir com muitos que estão 1831 

aqui, sem dúvida nenhuma, mas entendo que é um direito do empreendedor. Uma vez, uma 1832 

exigência que não consta na lei, é derrubar isso na Justiça. Nós estaríamos votando contra a 1833 

legislação. Esse é o meu entendimento. E lembrando, sou um representante aqui nesse Conselho da 1834 

classe produtora. Tenho que me posicionar de acordo com os anseios dessa classe produtora, sem 1835 

interferir em erros ou interpretações contra a legislação. 1836 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Dra. Thaís. 1837 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Conselheiro Aurélio, desculpa 1838 

a minha ignorância, mas eu gostaria de perguntar ao senhor, além da multa, quais as sanções 1839 

previstas para o estabelecimento que funciona sem esse cadastro técnico? 1840 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Conselheira Thaís, a multa para esse ato é considera 1841 

até uma infração, digamos, menos grave do ponto de vista de ações ambientais importantes, como, 1842 

por exemplo, uma emissão de um efluente perigoso, coisas desse gênero, comparativamente aos 1843 

danos ambientais causados. Ela é importante do quanto e enquanto essa falta da informação 1844 

prejudica os gestores ambientais em todos os contextos de traçarem as suas políticas, de traçarem 1845 

os seus programas, de fazer então os seus planejamentos de ações. É importante. A discussão é 1846 

interessante? Sempre o debate é interessante e é bom esclarecer para os meus colegas conselheiros 1847 

o seguinte, nenhuma ação fiscalizatória é feita direcionada a um alvo especificamente, a não ser 1848 

que tenha-se informações claras de denúncias, de alguma solicitação judicial, também provenientes 1849 

de questões específicas. Quer dizer, eu não saio por aí batendo de casa em casa ou perguntando: 1850 
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Escuta, você tem passarinho aí? Tá ok? Está com anilha? Não é assim que se trabalha o órgão de 1851 

fiscalização. O órgão de fiscalização, sobretudo, só para dizer, vocês têm consciência disso, tem 1852 

responsabilidade sobre os atos decorrentes do seu trabalho. Responsabilidades criminais, 1853 

responsabilidades civis e etc. Então, qualquer ação nossa fiscalizatória que seja, quer seja uma 1854 

multa administrativa ou encaminhamento criminal, ela tem responsabilidades e cumpre 1855 

procedimentos normativos. Nós temos no IBAMA um manual parecido com esse aqui, esse aqui é 1856 

formulário da lei, mas é um manual que chama-se RIFF, regulamento da inspeção de fiscalização 1857 

federal, que é um regulamento que a gente segue passo a passo. Nada pode ser feito numa ação 1858 

fiscalizatória que não obedeça os preceitos normativos legais. Então, não é uma ação simples. 1859 

Agora, nós, funcionários públicos federais, responsabilidade de fiscalização, temos conhecimento 1860 

de uma irregularidade, aí nós somos obrigados a cumpri-la e esse é o fato que nós estamos 1861 

colocando aqui. Nós temos conhecimento de uma irregularidade, queremos corrigi-la, estamos 1862 

fazendo tudo para que isso se faça administrativamente, também sem a penalização decorrente. 1863 

Estamos lutando por isso. Eu sou testemunha dessa luta aqui, não é? E se isso não for possível 1864 

dessa forma, eu não quero multar, sou obrigado a multar, eu quero lembrar isso aos senhores. Eu 1865 

não posso chegar ao meu escritório amanhã e decidir, não, eu não quero, eu não vou. Eu tenho 1866 

conhecimento disso eu tenho que fazê-lo, eu sou obrigado a fazê-lo, é diferente. Então, não estou 1867 

coagindo, eu não estou aqui dizendo: Faça desse jeito, senão eu vou fazer isso. Não, eu não estou 1868 

fazendo isso não, talvez eu tenha colocado, eu tenha sido interpretado erroneamente. Não se trata 1869 

de coação, trata-se de obrigação de um servidor público federal responsável pelo setor e tem que 1870 

cumpri-la. Agora, eu posso cumpri-la de diversas e uma das formas é autuar. A outra forma é 1871 

fazendo como aqui, discutir e fazer com que o empreendedor compreenda a participação dele, que 1872 

é uma obrigação legal dele também. Não é nossa de fazer cumprir. É dele, empreendedor, cumprir, 1873 

de dar essa informação. O quê que nós estamos fazendo é isso. Quer dizer, colocando as evidências 1874 

que um processo pode desencadear. É isso que eu queria deixar para os senhores. 1875 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Obrigado conselheiro. Bom, eu acho o seguinte, nós já 1876 

estamos num ponto que a gente já pode decidir, votar o processo e votar a inclusão da 1877 

condicionante. 1878 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Uma questão de ordem 1879 

em relação a essa condicionante. Gostaria de saber do Dr. Leonardo e do próprio Dr. Daniel, 1880 

porque foi colocado pelo conselheiro Edson que essa condicionante poderia não haver respaldo 1881 

legal para se aprovar essa condicionante. Eu gostaria de ter essa clareza aí do jurídico. 1882 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Respaldo 1883 

legal há na lei federal para que se estabeleça a obrigação. O que não há é a nível de procedimento 1884 

em termos de SEMAD e em termos de legislação estadual, como exigência para regularização a 1885 

exigência do cadastro. 1886 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Objetiva. Se nós 1887 

aprovarmos isso nós estamos agindo de forma irregular, ilegal? 1888 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Eu creio que 1889 

não, de maneira alguma. 1890 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Então está respondido. 1891 

Obrigado. 1892 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Bem senhores conselheiros, item 8.2, André Luiz 1893 

Carvalho Couto – Serigrafia – Muriaé/MG – PA Nº 02310/2007/001/2009. Primeiro nós vamos 1894 

votar o processo, depois a inclusão da condicionante. Os senhores conselheiros que concordarem 1895 

com o parecer único apresentado, permaneçam como estão. 8.2, aprovado. Senhores conselheiros 1896 

que concordarem com a condicionante proposta pelo conselheiro representante do IBAMA, que é 1897 
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apresentar o cadastro técnico federal em 30 dias, permaneçam como estão. Quem não concordar 1898 

levante a mão. Aprovada a inclusão da condicionante sugerida pelo representante do IBAMA. Item 1899 

8.3, Gledsmar Alves de Carvalho – Extração de areia e cascalho para utilização imediata na 1900 

construção civil – Ipanema/MG – PA Nº 13894/2009/001/2010. Em discussão. Dra. Thaís. 1901 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Esse é o item de pauta que 1902 

mais nos preocupou, o Ministério Público mais se preocupou hoje de estar discutindo aqui. O 1903 

primeiro questionamento é o seguinte, como no parecer único foi dito que a areia, depois de 1904 

extraída, ficou depositada com banco de areia em APP, eu acho que a dois metros da margem do 1905 

rio, gostaria de saber se o empreendedor foi autuado em razão de causar esse dano àquela área de 1906 

APP. 1907 

Evandro – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Se foi autuado a gente não sabe. 1908 

Quando foi formalizado esse processo, veio junto com ele a autorização do IEF, junto com o 1909 

parecer o DAIA autorizativo, aprovado pelo COPAS, que, no caso, por ser de pequeno porte, 1910 

acredito que se confundiu em achar que seria classe 1, teria que procurar o IEF para regularizar a 1911 

APP. No caso ele foi convocado ao licenciamento porque ele se localiza próximo à unidade de 1912 

conservação, por isso que ele alterou de classe 1 para classe 3, vamos dizer assim, por isso que ele 1913 

foi levado ao licenciamento. Mas autorização para intervenção ele teve sim, foi apresentado para a 1914 

gente, assim como a outorga federal. 1915 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Dr. Leonardo, é justamente 1916 

isso que o técnico está dizendo, o analista ambiental está dizendo? Seria um outro questionamento, 1917 

porque o IEF, ele não poderia ter concedido a DAIA para intervenção em APP desvinculado ao 1918 

licenciamento. 1919 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – É preciso 1920 

entender o histórico desse empreendimento, no caso, empreendimento classe 1, ou seja, não 1921 

passível de licenciamento ambiental, de acordo com a DN 74. O empreendedor, presume-se que, 1922 

entendemos que de boa fé, buscou dar início à regularização do seu empreendimento e o fez. 1923 

Buscou uma autorização para intervenção em área de preservação permanente, às margens do 1924 

curso d'água. Por ser classe 1, ele buscou a regularização dessa intervenção junto ao Instituto 1925 

Estadual de Florestas e obteve o documento autorizativo para intervenção ambiental junto à 1926 

comissão paritária de Caratinga. Quando ele se dirigiu à SUPRAM, de posse do documento 1927 

autorizativo, para buscar regularização da extração de areia, ele foi, por força da DN 138, 1928 

convocado ao licenciamento, enquadrado na classe 3, por estar localizado em zona de 1929 

amortecimento. Ou seja, ele obteve regularização para intervenção em APP e, chegando ao órgão 1930 

ambiental, chegando à SUPRAM para regularizar a atividade de extração de areia, ele foi 1931 

convocado ao licenciamento por estar em zona de amortecimento. No âmbito do parecer, nós 1932 

entendemos e a nossa discussão gerou em torno desse entendimento, que a regularização para 1933 

intervenção em APP já tinha sido realizada pelo SISEMA, pelo Sistema Estadual de Meio 1934 

Ambiente. E nós simplesmente avaliamos essa autorização dada e a incorporamos ao parecer 1935 

único, para que ela pudesse, daqui para frente, coincidir o seu prazo de validade, dessa intervenção 1936 

em área de preservação permanente, pudesse coincidir com o prazo de validade da licença. Então, 1937 

nós não vemos aqui nenhum problema, nenhum obstáculo com relação à regularização em APP, 1938 

nem tão pouco com relação à sua incorporação à análise do licenciamento que agora sim vai ser 1939 

convalidada, vai ser aprovada e deliberada pela URC. 1940 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É, mas nesse caso específico, 1941 

que é um caso, vamos dizer assim, não comum, que primeiro entrou nos órgãos ambientais, no 1942 

caso no IEF, como classe 1, depois que descobriram que estava no entorno de área de preservação 1943 

integral, de proteção integral mesmo, passou a ser classe 3, então, gostaria de um parecer do 1944 
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jurídico da SUPRAM, se essa autorização do IEF valeu para que ele pudesse suprimir vegetação 1945 

em área de APP e retirar a obrigatoriedade de fazer um auto de infração. Porque ele realmente 1946 

interviu. Havia uma autorização, vamos dizer assim, incorreta e o dano foi causado. 1947 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Ela foi 1948 

emitida, entendo eu, houve sim um erro do IEF em emitir essa autorização a princípio, no entanto, 1949 

o processo correu, teve o seu trâmite regular. Ela está sendo aqui, a gente está trazendo ela para 1950 

convalidação pela URC. É necessário atentar também para o fato que não houve supressão de 1951 

vegetação na APP, ou seja, a APP, ela estava desprovida de vegetação e a autorização foi 1952 

exclusivamente para a instalação dos postos de areia, que são essenciais para a atividade, e das 1953 

caixas de decantação, conforme está descrito aqui no parecer, no item 4.4. Entendo eu, eu vou 1954 

solicitar aqui a orientação do nosso gestor para a gente, com relação à data do empreendimento, 1955 

para verificar se é uma regularização de ocupação consolidada ou se é uma regularização de 1956 

intervenção em APP posterior a 2002, se ela já havia sido feita. Entendo eu, pela redação do 1957 

parecer, que ela não tinha sido realizada ainda. 1958 

Evandro – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Isso consta nos autos do processo. 1959 

Eu acredito que, eu não posso ter certeza disso, porque está no processo, eu acredito que ele foi 1960 

feito. Essa autorização, ela foi autorizada pelo COPAS, se não me engano em 2009, no ano 1961 

passado e se houve o pedido de AAF. Eu sinceramente não tenho condições de falar, foi feito em 1962 

2002, acredito, acredito não, tenho certeza que o empreendimento, ele foi criado, esse 1963 

empreendimento foi montado, vamos dizer assim, porque a extração é um empreendimento 1964 

itinerante, acredito que ele foi montado bem depois de 2002, acredito que logo no ato do pedido de 1965 

intervenção. Porque a característica do empreendimento é de se instalar em APP. Dragagem de 1966 

areia é inerente ao empreendimento. 1967 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Dr. Leonardo, assim não tem 1968 

como a gente saber, não é? Seria o caso de esclarecer isso para a gente. O técnico não está sabendo 1969 

esclarecer. 1970 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Eu entendo, a 1971 

princípio, doutora, que essa autuação, ou seja, se houve a intervenção sem autorização, no primeiro 1972 

momento ela competiria ao IEF proceder essa autuação, porque foi o IEF que verificou os 1973 

requisitos para emitir o documento autorizativo para intervenção ambiental, o DAIA. Nós da 1974 

SUPRAM, tendo em vista que nós já encontramos, já chegamos numa fase de regularização aqui, a 1975 

intervenção já estava autorizada, a gente não tinha motivos para proceder à autuação. Agora, o 1976 

IEF, aí eu já sinceramente não tenho elementos. 1977 

Evandro – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – É isso mesmo que o Leonardo está 1978 

falando. Não tinha condições de me basear num parecer do IEF na época da autorização. Então, no 1979 

momento da vistoria eu não tive como me basear se estava irregular. Estava regular sim, de acordo 1980 

com o DAIA, mas o parecer do IEF, que disse se ele estava ou não, se foi autuado ou não. 1981 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Só um minutinho, Dra. Thaís, nós estamos verificando 1982 

aqui a data, me parece que o DAIA foi concedida antes da deliberação 138. Nós estamos 1983 

conferindo aqui. O DAIA foi, ou documento foi emitido em 17/07/2009, a DN 138, de 12 de 1984 

agosto de 2009. Então, na época ele era sujeito a AAF mesmo. Então, o procedimento foi correto. 1985 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Foi correto em que termos? 1986 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – É porque na época a 138 ainda não havia convocado ao 1987 

licenciamento. Então, quem deveria fazer a autorização seria o IEF, através do DAIA. 1988 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Correto. Esclarecido. Sim, 1989 

esclarecido totalmente. Ok. Outra pergunta. A SUPRAM sugeriu ao empreendedor lá que ele 1990 



44 

transferisse o banco de areia, que fosse realocado para além de cinco metros do rio José Pedro. Eu 1991 

gostaria de saber se para onde vai ser realocado vai ocorrer supressão de vegetação em APP. 1992 

Evandro – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Não, porque existe o rio, existe esse 1993 

banco de areia, porto, vamos dizer assim, que essa draga joga areia. Esse porto, o trator, ele busca 1994 

essa areia e joga um pouco além, fora de APP, onde é o galpão de armazenagem, aonde depois os 1995 

caminhões vêm e buscam essa areia. Então, a realocação desses cinco metros é apenas para conter 1996 

esse assoreamento, para conter essa erosão, mas ela não vai interferir em APP não. 1997 

 Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, outra pergunta quanto 1998 

à erosão também. Houve essa erosão do leito do rio? 1999 

Evandro – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Durante a vistoria não. Desculpa, 2000 

não foi observado na vistoria. A gente pediu como uma medida para se evitar que esse porto 2001 

chegue mais perto do curso d'água. A medida de mitigação que a gente tem pedido como 2002 

condicionante. 2003 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Outra pergunta. Foi falado no 2004 

parecer único o seguinte, que o local de armazenagem das embalagens e do próprio óleo e da graxa 2005 

que é utilizada na atividade, ela estava sem o piso pavimentado. Foi constatada alguma poluição 2006 

desse solo? 2007 

Evandro – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – No momento da vistoria não foi 2008 

observado. Esse material é muito pouco utilizado, porque ele é para manutenção mesmo dos 2009 

equipamentos das dragas. Ele é até pouco, a gente observou pouco dentro do galpão, mas o 2010 

problema é que não tinha piso impermeabilizado. Então, no momento da vistoria não foi observado 2011 

esse impacto. A gente pediu como medida mitigadora de possível derramamento de óleo ou coisa 2012 

parecida.  2013 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu gostaria de propor aqui 2014 

uma condicionante, que nesse caso desse estabelecimento, aquela discussão da reunião anterior, 2015 

das compensações ambientais, porque ela está inserida em área de preservação permanente, 2016 

interfere em toda sua dinâmica, é dentro do curso do rio e é área de Mata Atlântica. Apesar de no 2017 

momento não ter sido constatado nada na vegetação, mas esses bancos de areia, eles impedem a 2018 

germinação natural da vegetação ali para proteger e causam também o assoreamento do leito do 2019 

rio. Eu gostaria de apresentar essa proposta de condicionante, para que as quatro compensações 2020 

ambientais fossem impostas ao empreendedor aqui, inclusive a lei do SNUC, da lei do SNUC. 2021 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Com relação 2022 

às compensações florestais, já há condicionante específica para compensação por intervenção em 2023 

APP. Não há condicionante para supressão de Mata Atlântica, porque não houve supressão, nem 2024 

haverá. E com relação à compensação ambiental prevista na lei do SNUC, disciplinada em âmbito 2025 

estadual pelo Decreto 45.175, entendemos que não existem os requisitos previstos no decreto. 2026 

Além disso, a própria declaração do órgão gestor da unidade, constante às folhas 15 dos autos, diz 2027 

que o empreendimento não interfere na estação ecológica, não havendo impedimento, proibição ou 2028 

restrição à atividade em zona de amortecimento na qual está o empreendimento inserido. 2029 

Entendemos, dessa maneira, que não está configurado significativo impacto para fins de 2030 

compensação ambiental do SNUC. 2031 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Justamente porque o órgão 2032 

ambiental entendeu e que não há normas claras, Dr. Leonardo, ainda sobre isso, conforme 2033 

informação prestada pela Dr. Cristina, o senhor deve conhecer, o presidente conhece, Cristina 2034 

Chiode, ela faz parte lá da diretoria de normas ou Câmara Recursal. 2035 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – A Cristina, ela fazia, agora ela saiu e está nos quadros do 2036 

Ministério Público. 2037 
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Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Isso. Então, ela tem 2038 

participado de discussões temáticas e o caminho que vai ser seguido é que não deixa a critério dos 2039 

técnicos da SUPRAM dizer se o empreendimento é de baixo impacto ou não. Porque é uma coisa 2040 

muito subjetiva. No nosso entendimento aqui do Ministério Público, essa extração de areia causa 2041 

impacto significativo sim e cabe aos conselheiros, já que é subjetivo e o técnico pode dizer se é ou 2042 

não, não tem parâmetros certos, independente da tabela do decreto, independente da tabela do 2043 

decreto, que é o caso de só ser feito o cálculo lá depois de o técnico dizer se é ou não, se é ou não 2044 

de baixo impacto ambiental, então, caberia aqui à gente, justamente porque a coisa está muito 2045 

subjetiva ainda. Se nós, conselheiros, entendermos que não é caso de baixo impacto, impor essa 2046 

condicionante de ter sim a compensação ambiental da lei do SNUC. Então, eu estou sugerindo para 2047 

que vote igual o conselheiro Aurélio votou uma coisa que nem é exigência legal. Assim, 2048 

condicionar, eu votei a favor, eu gostaria que fosse votado também, apesar do órgão ambiental, do 2049 

analista entender que não, mas nós podemos entender que sim, que tem grande impacto ambiental 2050 

sim. 2051 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheira, claro que será votada a sua sugestão de 2052 

condicionante e é óbvio que quem define o significativo impacto ambiental são os conselheiros e 2053 

não os técnicos da SUPRAM. Os técnicos da SUPRAM vão apenas dar a opinião deles e vocês vão 2054 

decidir ou não pela incidência da compensação, lei do SNUC. E depois, a CPB é que vai definir 2055 

qual que é valor para ser compensado. Isso não resta a menor dúvida. Se a senhora quiser fazer a 2056 

sua sugestão, como já fez, será votada a sua sugestão. 2057 

Igor Messias da Silva – SEDE – Bom, se me permite, eu gostaria de encaminhar contrário ao 2058 

posicionamento da Dra. Thaís, porque nós estamos falando de uma extração de areia que só está 2059 

aqui em função de estar na zona de amortecimento de uma unidade de conservação. Não seria nem 2060 

passível, passou a ser passível a partir de agosto do ano passado. Não teve nem supressão de 2061 

vegetação. Então, se a gente vai analisar se é baixo impacto ou alto impacto, eu encaminho para 2062 

baixo impacto. 2063 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Pois não, Josálvaro. 2064 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Dra. Thaís, eu também vou discordar da proposta, 2065 

porque o DNPM, como gestor dos recursos minerais do Brasil, esse empreendimento de extração 2066 

de areia talvez seja o mais simples que a gente tenha lá. De todos os processos que a gente analisa 2067 

lá, esse talvez seja o mais simples. Então, considerá-lo de alto impacto, de impacto significativo, 2068 

aí, a partir desse instante, todos os processos vamos ter que considerar desse jeito. Então, eu acho 2069 

que aí, no caso, a mineração, sinceramente, considerar extração de areia de alto impacto, que dirá 2070 

do resto. Eu acho que calcário, zinco, minério de ferro, quartzito, mas extração de areia de leito de 2071 

rio, sinceramente. Quanto mais numa área impactada. Eu acho que quatro hectares, 4,8 hectares de 2072 

área. Esse aí eu acho que é um dos processos mais simples que tem dentro do DNPM. 2073 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Luiz. 2074 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu não sei se cabe aplicar 2075 

a questão da compensação ambiental, porque eu faço parte da CPB e o valor, inclusive, talvez não 2076 

seja, não compense falar em compensação, não é? Não compensa, porque até 0,5% de atividade 2077 

areeira, ela, via de regra, ela é uma atividade que envolve um aporte de recurso muito pequeno. 2078 

Caminhões alugados, uma bomba. Agora, eu permito discordar dos conselheiros e concordar 2079 

plenamente com a conselheira Thaís na questão do impacto. Eu não vou dizer que é alto impacto, 2080 

mas que é significativo impacto e é uma atividade deixada de lado. Nós temos acompanhado 2081 

muitas cidades aí que esse problema tem sido sério. E não só o impacto direto no porto, na área ali 2082 

de contato não. Nós fizemos lá em Lagoa Dourada uma expedição de um dia inteiro nas nascentes 2083 

do Camapuã Brumado, que cai no Paraopeba, e uma das paradas foi numa área dessa de areia. O 2084 
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que tinha, tinham duas carregadeiras imensas sambando naquela área para lá e para cá, o caminhão 2085 

chegando, três, quatro, cinco toneladas. Ou seja, o impacto, ele é pontual, mas muito significativo. 2086 

É alto impacto e com um problema significativo, com problema adicional que os moradores 2087 

relatam em vários lugares que estão acontecendo, que é um impacto invisível, que é o 2088 

aprofundamento da calha do rio em vários pontos, chegando ao ponto de alterar um pouco o 2089 

regime hídrico e havendo variação do nível de água. Isso detalhado, nós lá fazendo um vídeo, 2090 

gravamos depoimento lá perto de Entre Rios de Minas de um morador, que da ponte a gente via o 2091 

aprofundamento do rio e ele dizia: daqui nós mergulhávamos. Hoje é um ponto que, nos processos 2092 

que nós fizemos com os vereadores em cada cidade, todo lugar era levantado esse ponto naquela 2093 

região ali, o aprofundamento da calha do rio, em função da atividade de retirada de areia. Então, eu 2094 

vejo assim, a gente não pode cair nessa tentação de pensar que é simples a atividade areeira. Eu 2095 

discordo frontalmente do conselheiro do DNPM, porque aquele estrago que é feito num recurso 2096 

hídrico é um estrago feito em calha de rio e que muitas vezes a gente vive o paradoxo. A questão 2097 

do areeiro para mim é um dos maiores paradoxos que a gente encontra nos processos ambientais. 2098 

Eu já falei isso aqui e repito. Ponte Nova é um exemplo clássico. Defende-se a atividade areeira, 2099 

poxa, extração de areia é relação direta com assoreamento, com diminuição da profundidade de 2100 

calha e tudo. Então, tem lugar que defende a atividade areeira como manutenção de uma atividade 2101 

econômica do município, em cima de uma deterioração ambiental. Por isso eu acho que a gente 2102 

tem que ir com cuidado. Eu não sei se justifica a aplicação da compensação ambiental do SNUC, 2103 

por uma questão até de operacionalidade. 2104 

Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Como disse o conselheiro da 2105 

DNPM, sim, nós vamos pensar, nós estamos no Ministério Público aqui, igual o compromisso do 2106 

conselheiro Aurélio, é colocar sim para votar todos os empreendimentos que nós acharmos que é 2107 

de significativo impacto ambiental. E a SUPRAM fala no parecer, com todo direito que ela tem de 2108 

entender, que não é significativo. Na última reunião nós fizemos sistematicamente, quem esteve 2109 

aqui presente viu, presenciou, que passou um licenciamento de mineração que ia ter um impacto 2110 

visual muito grande, quase nós conseguimos colocar essa condicionante, foi nove a oito, oito a 2111 

oito, ou nove a nove não sei e o presidente teve que fazer o voto de desempate e caiu a 2112 

condicionante, que é que na extração de mineral, pelo menos na extração de mineral, começamos 2113 

por aí, então, que seja colocada essa condicionante da compensação ambiental. Concordo com o 2114 

conselheiro quanto à questão do valor, só que eu não tenho como aferir agora, não tenho dados 2115 

para aferir quanto seria esse 0,5%, então, eu não estou pensando, nem estou pensando muito nesse 2116 

sentido prático. Eu estou pensando alguma coisa do caso concreto para que a gente comece a ter 2117 

um padrão de reverter essa situação de simplesmente entender que não teve significativo impacto. 2118 

Até porque o empreendedor, ele não tem muita condição financeira de estar pagando isso daí. Isso 2119 

não vem ao caso. Se a pessoa quer realmente explorar o recurso mineral, explorar a natureza, ele 2120 

tem um bônus, com isso ele vai ter o lucro, e também tem o ônus. E o ônus está imposto em lei. 2121 

Então, eu gostaria que essa condicionante fosse votada. Não tem problema, os senhores fiquem à 2122 

vontade, o Ministério Público entende que realmente é de significativo impacto ambiental sim. 2123 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Thaís, a preocupação com a extração de areia 2124 

realmente é grande. Eu estou aí nessa missão aqui não só hoje representando, mas tenho que 2125 

atender mais cinco denúncias de extração irregular de areia na região. Então, realmente dá um 2126 

trabalho. Trabalho dá, agora, a questão do impacto significativo ou não, eu acho que a gente tem 2127 

que ter parâmetros de comparação. Uma grande extração de areia realmente eu acho que é, mas 2128 

uma pequena extração... Então, eu acho que para tudo tem que ter parâmetros. Se os técnicos da 2129 

SUPRAM estão julgando que não é de significativo impacto ambiental, então... Só isso. 2130 
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Thaís Lamim Leal Tomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Os parâmetros, realmente nós 2131 

temos uns parâmetros sim. E também a questão, justamente essa que nós falamos aqui 2132 

anteriormente, que não há na verdade normas claras para a gente decidir se é ou não de 2133 

significativo impacto. É por isso da subjetividade, não é? Então, o conselheiro, ele tem todo esse 2134 

arcabouço de conhecimento, porque ele é do DNPM, ele entende que não é de significativo, ele vai 2135 

votar contra a minha condicionante, mas nos nossos parâmetros nós entendemos que é de 2136 

significativo impacto. 2137 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Depois eu até 2138 

gostaria de ouvir o Gláucio, nosso Diretor Técnico, mas eu tenho que ponderar o seguinte, que a 2139 

gente tem, nos casos de compensação ambiental, que verificar caso a caso. Aí sim. 2140 

Empreendimento por empreendimento. A gente está aqui diante de um empreendimento que vai 2141 

fazer uma extração de cinco mil metros cúbicos por ano de areia. A gente tem, a SUPRAM tem o 2142 

dever de se preocupar com a questão de equidade com relação a todos os empreendimentos, não é? 2143 

Então, infelizmente, a norma, ela tem alguma imprecisão sim, o grau de subjetividade é grande, 2144 

poderia ser uma coisa mais precisa, no entanto, a gente tem as balizas aqui no decreto, ou seja, o 2145 

impacto decorrente de empreendimento em atividade que comprometa a qualidade de vida de uma 2146 

região. Supõe-se obviamente que negativamente. Ou causem danos aos recursos naturais. Esse 2147 

empreendimento no nosso ponto de vista, não obstante a URC obviamente pode entender de forma 2148 

diferente, não é caso da incidência da compensação ambiental e por isso nós não mencionamos 2149 

isso ou não justificamos isso no nosso parecer. E é meu dever aqui defender o nosso ponto de 2150 

vista, porque realmente entendemos que não está presente, não estão presentes os requisitos. 2151 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Conselheiro Aurélio. 2152 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Esse empreendimento, dentro daquela discussão 2153 

anterior do cadastro técnico federal, vale para aqui também, esse empreendimento não existe para 2154 

o cadastro técnico federal. Não encontrei no CPF aqui anunciado, esse CPF em nome do senhor 2155 

Gledsmar Alves de Carvalho, talvez, não encontrei registros no cadastro técnico federal. Então, 2156 

queria colocar também para esse caso a condicionante dos 30 dias para ele apresentar junto à 2157 

Superintendência aqui, não ao IBAMA, junto à Superintendência, a regularização junto ao cadastro 2158 

técnico federal. 2159 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, conselheiro. Então, nós temos aí a proposta de 2160 

inclusão de duas condicionantes, a do cadastro técnico federal em 30 dias e a da conselheira 2161 

representante do Ministério Público, com relação à compensação do SNUC. Vamos então, nesse 2162 

sentido, votar o processo para a gente poder votar a inclusão das condicionantes. Senhores 2163 

conselheiros que concordarem com o item 8.3, Gledsmar Alves de Carvalho - PA Nº 2164 

13894/2009/001/2010, senhores conselheiros que concordarem com o parecer único apresentado, 2165 

permaneçam como estão. Item 8.3 aprovado. Senhores conselheiros que concordarem com a 2166 

inclusão da condicionante, conselheira, eu vou fazer primeiro a dele, que é uma condicionante 2167 

relativamente mais fácil, a inclusão da condicionante do cadastro técnico federal em 30 dias, nos 2168 

mesmos termos da condicionante do processo anterior, senhores conselheiros que concordarem 2169 

com essa inclusão, permaneçam como estão. Aprovada a inclusão. Os senhores conselheiros que 2170 

concordarem com a inclusão da compensação de incidência, inclusão da condicionante de 2171 

incidência de compensação ambiental do SNUC no processo em questão, conforme proposta da 2172 

representante do Ministério Público, permaneçam como estão. Conselheira representante do 2173 

Ministério Público, eu tenho por obrigação de votar nos termos do parecer único da SUPRAM. 2174 

Não poderia deixar de prestigiar a análise da nossa equipe. Então, eu desempato pela não 2175 

incidência da compensação ambiental. Assuntos Gerais. Senhores conselheiros, em discussão. 2176 
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Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bom, ficou pendente 2177 

aquela proposta que eu fiz, de votar indicativo para a CNR a respeito da inserção do cadastro. E o 2178 

segundo ponto é aquele que eu fiz o questionamento, até já me ligaram aqui para saber se tinha a 2179 

resposta já, a pedido do conselheiro Jorge Dergan, sobre a resposta da vistoria, se foi realizada a 2180 

vistoria e qual a resposta em relação ao movimento de jet ski na represa da brecha. Inclusive 2181 

ficaram de me mandar as fotos, que depois eu vou passar para a SUPRAM. 2182 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, é um ponto, não é, conselheiro, que é de fazer uma 2183 

consulta à CNR. O quê que seria isso? 2184 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Não, não é uma consulta. 2185 

È uma solicitação à CNR que normatize a inclusão da exigência do cadastro técnico federal nos 2186 

processos de licença corretiva. 2187 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, os senhores conselheiros entenderam a proposta 2188 

do conselheiro Luiz? Os senhores conselheiros que estiverem de acordo com essa solicitação, 2189 

permaneçam como estão. 2190 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – Eu acrescentaria nos processos de revalidação 2191 

também. 2192 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bem colocado, com 2193 

certeza. 2194 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Então, LOC, LO e revalidação. 2195 

Josálvaro de Castro Guimarães – DNPM – A LO eu tenho as minhas dúvidas, porque você 2196 

está... LP, LI, depois a LO. Pois é, mas aí você já coloca condicionante? Não, não precisa? 2197 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Danilo, vamos fazer o seguinte então, senhores 2198 

conselheiros, a proposta é que seja normatizado isto pela CNR. Obviamente, a diretoria de normas 2199 

irá fazer o contato com o próprio IBAMA, vai fazer análise da melhor forma de se fazer essa 2200 

normatização nesse sentido, de que o empreendimento tenha que apresentar esse documento, o 2201 

cadastro, para poder ter sua LO, sua LOC, sua revalidação, enfim. Nós vamos fazer isso. Então, os 2202 

senhores conselheiros que concordarem com a proposta do conselheiro Luiz, permaneçam como 2203 

estão. Aprovada a proposta. Agora eu vou passar para a SUPRAM, para que dê o retorno sobre a 2204 

questão do jet ski. 2205 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Ainda não fizemos a vistoria 2206 

no local. Está anotado aqui, para ver se a gente traz isso aqui na próxima reunião. Peço desculpas, 2207 

porque não tivemos tempo mesmo para estar fazendo. 2208 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Continua aberta a palavra aos senhores conselheiros. 2209 

Gláucio. 2210 

Glaúcio – Diretor Técnico da SUPRAM Zona da Mata – Nós ficamos devendo uma resposta com 2211 

relação ao empreendimento Nogueira Rivelli, de Barbacena. Na verdade, a solicitação foi feita por 2212 

uma conselheira da região e a gente aguardou que ela estivesse na reunião para ouvir, mas, como 2213 

ela não está comparecendo, a gente vai fazer a nossa parte, apresentar as nossas considerações.  2214 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Manda para o e-mail dela então essas considerações. 2215 

Glaúcio – Diretor Técnico da SUPRAM Zona da Mata – Tá. Depois a gente tem a ata também. 2216 

Vai ficar à disposição para ela ter acesso. Eu pedi à Michele que faça as considerações. 2217 

Michele – Analista Ambiental da SUPRAM Zona da Mata – Atendendo ao pedido do Conselho, 2218 

de que o estabelecimento Nogueira Rivelli estaria contaminando o córrego Cabana, foi feita uma 2219 

vistoria no dia 1º de outubro de 2009, onde foi constatado o seguinte, segundo o empreendedor, 2220 

numa visita feita pelo DMAE, o departamento que trata do esgoto da cidade de Barbacena, ele já 2221 

tinha sido notificado desta questão. Eles revisaram todos os emissários, o empreendedor se 2222 

comprometeu, consertou todos os emissários, inclusive ele colocou o lançamento do seu esgoto 2223 
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industrial junto ao emissário da cidade. Baseado nisso, eu fiz o seguinte pedido, pedi que fosse 2224 

feita uma análise do tratamento bruto e tratado, do efluente bruto e tratado, à montante e à jusante 2225 

do ponto de lançamento. O empreendedor foi até além. No tratamento à jusante, ele fez no período 2226 

de baixa contribuição, onde somente o esgoto, só o efluente do empreendimento que estava sendo 2227 

lançado e o esgoto da cidade não, e no horário de alta contribuição, onde tinha o efluente industrial 2228 

e o esgoto da cidade. O que a gente pôde constatar foi o seguinte, todas as amostras apresentadas 2229 

pelo empreendedor estão dentro dos padrões, inclusive chega-se a 96% de eficiência hoje o 2230 

tratamento do empreendedor. No período de alta contribuição, quando o esgoto é lançado junto 2231 

com o efluente do empreendedor, junto com o da cidade, realmente há uma modificação no rio. 2232 

Aumenta muito a concentração de DBO. Então, é uma coisa assim, a gente conclui que o 2233 

empreendimento em si não está, ele não está alterando hoje a questão da qualidade do rio. Dentro 2234 

disso, a gente também verificou outros empreendimentos que há na região, que também podem vir 2235 

a contribuir. E é essa a nossa conclusão, não tem como a gente respaldar no que o empreendimento 2236 

é o responsável. 2237 

Daniel Medeiros de Souza – SEMAD – Ok, obrigado. Senhores conselheiros, ainda aberta a 2238 

palavra. Não havendo mais nada a discutir em Assuntos Gerais, agradeço a presença de todos os 2239 

senhores e da senhora conselheira, do pessoal da SUPRAM, do pessoal que ficou aqui conosco até 2240 

esse momento.  2241 


