
CONSELHO CURADOR DA FEAM 

Ata da 38ª Reunião Ordinária – 06/02/2020 

 
Em 06 de fevereiro de 2020 às 14 horas, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação 1 
Estadual do Meio Ambiente (FEAM), na sala 6 do 2º andar do prédio Minas na Cidade 2 

Administrativa Presidente Tancredo Neves. A reunião contou com a presença dos 3 
seguintes conselheiros: O suplente do Secretário de Estado de Meio Ambiente e 4 
Desenvolvimento Sustentável, Sr. Anderson Silva de Aguilar, que presidiu a reunião; o 5 
Secretário Executivo Sr. Renato Teixeira Brandão, presidente da FEAM; a suplente do 6 
Secretário Executivo e Chefe de Gabinete da FEAM, Sra. Letícia Capistrano Campos;  7 

o suplente do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Pedro 8 
D’Angelo Ribeiro; a suplente do Secretário de Estado da Fazenda, Sra. Daniela Gomes 9 
Pereira; a suplente do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sra. Maria Eneila 10 
Loiola; representante dos servidores da FEAM, Sr. Afonso Henrique Ribeiro; 11 

representante do Conselho Regional de Química de Minas Gerais – CRQ/MG, Sra. Ana 12 
Luiza Dolabela de Amorim Mazzini; representante da Associação Brasileira de 13 
Engenharia Sanitária e Ambiental, secção Minas Gerais – ABES/MG, Sra. Flávia 14 
Mourão; representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA, Sr. 15 

Flávio Roberto Couto Brant Rocha; representante do Sindicato da Indústria Mineral do 16 

Estado de Minas Gerais – SINDIEXTRA, Sr. Luís Márcio Vianna. Esteve presente na 17 
reunião o Sr. Ronaldo Vasconcellos Novais, presidente da ONG Ponto Terra. Assuntos 18 
em Pauta: 1 - ABERTURA. O presidente Sr. Anderson Silva Aguilar, Subsecretário de 19 

Regularização Ambiental, que na ocasião estava substituindo o Secretário de Estado de 20 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Germano Luiz Gomes Vieira 21 

declarou aberta a reunião ordinária do Conselho Curador da FEAM, justificando a 22 
ausência do Secretário, que estava cumprindo agenda institucional. Após a leitura da 23 
carta de apresentação de sua indicação como substituto, solicitou a todos os presentes 24 

que se apresentassem. Após as apresentações, passou aos assuntos da pauta. 2 - 25 

EXAME E APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DE 26 
21/11/2018. O Presidente do Conselho Curador da FEAM, Sr. Anderson Silva Aguilar, 27 
colocou em votação a ata e abriu espaço para qualquer observação, manifestação ou 28 

alteração; não havendo manifestações, colocou em deliberação e como todos 29 
concordaram, declarou aprovada a ata. 3 - DELIBERAÇÃO DE CONTAS DE 2018 30 

DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. A Sra. Elisa Aparecida de 31 
Andrade Dias, Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças da 32 

FEAM apresentou o assunto. A Gerente apresentou de forma resumida e objetiva as 33 
contas de 2018, esclarecendo sobre o que foi arrecadado no ano, as despesas e o 34 
cumprimento da Lei Orçamentária Anual – LOA. Sobre as dúvidas apresentadas pela 35 
representante do CRQ, relativas aos serviços de consultoria apresentados, foi 36 
esclarecido que a partir de abril de 2018, os pagamentos referentes ao licenciamento 37 

passaram a ser creditados à SEMAD. O representante da ONG Ponto Terra, solicitou 38 

esclarecimentos sobre as multas e sobre os valores da Taxa de Fiscalização recebidas, se 39 
o montante realmente fica no caixa da FEAM. A Diretora informou que é pago à 40 
FEAM, mas que toda a arrecadação vai para o caixa único do Estado. Sra. Elisa também 41 
esclareceu à Sra. Ana Luiza, que questionou sobre o pagamento efetuado ao Tribunal de 42 
Justiça, informando que os valores destinam-se às execuções judiciais dos processos 43 
FEAM que ficam à cargo da Advocacia Geral do Estado para inscrição em dívida ativa. 44 

Após os apontamentos, o Presidente Sr. Anderson Silva Aguilar colocou o item para 45 
deliberação dos Conselheiros; não havendo outras manifestações, o Presidente declarou 46 
o item aprovado por unanimidade; 4 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2020. 47 



A Sra. Elisa Aparecida de Andrade Dias, Gerente de Planejamento, Orçamento, 48 

Contabilidade e Finanças da FEAM apresentou o assunto em pauta. Apontou os valores 49 
referentes às previsões de receita, que será arrecadada, e os valores de despesa para o 50 
ano. Mencionou que, como todos os órgãos/entidades da Cidade Administrativa, haverá 51 

transferência de recurso para a Intendência da Cidade Administrativa a partir de 2020. 52 
Sr. Renato Brandão esclareceu que com o novo Governo, vieram algumas mudanças na 53 
LOA e no PPAG. Nas ações finalísticas, também estão incluídas não só investimentos e 54 
despesas, mas os pagamentos com pessoal. Ressaltou, ainda, que os valores previstos 55 
para 2020 são três vezes maiores que os valores liberados para 2019, principalmente 56 

referentes à transferência dos recursos da Taxa de Controle, Monitoramento e 57 
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de 58 
Recursos Minerários – TFRM. Sr. Renato Brandão esclareceu sobre o projeto de 59 
Conversão de Multas. A Sra. Elisa informou que não existem restos a pagar de 2019. 60 
Existe apenas um saldo de 2018, referente ao Bolsa Reciclagem. O Presidente Sr. 61 

Anderson Silva Aguilar agradeceu a apresentação e os esclarecimentos e passou para o 62 

próximo item da pauta. 5 - NOVA ESTRUTURA DA FEAM. Sr. Renato Brandão 63 

iniciou a apresentação relatando que a diretriz do atual Governo é de diminuir as 64 
unidades dentro dos órgãos. No caso da FEAM, não houve diminuição das Diretorias, 65 
considerando que estas estão previstas em Lei. O que ocorreu foi que hoje, um dos 66 
diretores responde por duas diretorias. As gerências sofreram adequações e passaram de 67 

11 para 9. Esclareceu sobre as principais mudanças ocorridas com o novo Decreto 68 
47.760/2019, que traz o Estatuto da Fundação, relatando inicialmente que algumas 69 

atribuições da FEAM foram assumidas pela SEMAD, como a gestão dos resíduos 70 
sólidos urbanos e efluentes sanitários. A Secretaria das Cidades integra também a 71 
Secretaria, na recém-criada Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento. O 72 

Programa Ambientação também foi assumido por aquela Subsecretaria. Algumas 73 
atribuições da SEMAD foram assumidas pela FEAM, como o atendimento aos 74 

acidentes ambientais e o acompanhamento pós acidentes, como os casos da 75 

Samarco/Mariana e da Vale/Brumadinho. A Diretoria de Emergência Ambiental da 76 

SEMAD passa a integrar a FEAM como Gerência de Prevenção e Emergência 77 
Ambiental com o Núcleo de Emergência Ambiental, responsável pelo atendimento aos 78 

acidentes ambientais e pelo trabalho de prevenção dos mesmos. Além desta unidade, a 79 

Diretoria criada na FEAM denominada Diretoria de Instrumentos de Gestão e 80 
Planejamento Ambiental assume os estudos regionais e integrados como o Zoneamento 81 

Ambiental Produtivo - ZAP, Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, Avaliação 82 
Ambiental Estratégica – AAE, Avaliação Ambiental Integrada – AAI. Passando à 83 
apresentação da nova estrutura da FEAM, a Sra. Letícia Capistrano Campos, Chefe de 84 

Gabinete da FEAM, é convidada a apresentar as unidades vinculadas ao Gabinete e 85 
inicia apontando primeiramente que algumas ações serão desenvolvidas pelo Gabinete, 86 
como atualização do site, plano de comunicação e divulgação das ações da FEAM para 87 
dar maior transparência às ações desenvolvidas. A Sra. Letícia apresentou os Núcleos 88 
que estão vinculados ao Gabinete – Núcleo de Apoio à Pesquisas, Programas e Projetos, 89 

Núcleo de Autos de Infração e Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças 90 
Climáticas. O primeiro Núcleo foi criado para auxiliar na busca de parcerias para 91 

projetos e capacitação, além de auxiliar na elaboração e monitoramento do 92 
planejamento. Para este planejamento, chamou atenção que foi realizado em 93 

janeiro/2020, reunião com todas as equipes para acordar as entregas, com apresentação 94 
de indicadores e produtos, em consonância com os objetivos estratégicos, nas ações 95 
propostas no PPAG: Qualidade Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas e 96 
Excelência Institucional. Já com relação ao Núcleo de Sustentabilidade, Energia e 97 



Mudanças Climáticas, citou que deverão ser retomadas com as capacitações em parceria 98 

com a defesa civil; criação do observatório com os indicadores de desenvolvimento 99 
sustentável, para que sirva de apoio às políticas públicas do Estado e a preparação para 100 
participação da COP 26, lembrando que em 2019, o Secretário apresentou o projeto da 101 

FEAM, “Clima na Prática”, na COP 25. Também ressaltou a necessidade de atualizar o 102 
Inventário dos Gases de Efeito Estufa, cuja última edição foi de 2015 e que a FEAM 103 
deverá apresentar à Assembleia Legislativa uma proposta de lei para a política estadual 104 
de mudanças climáticas. Quanto ao Núcleo de Autos de Infração, informou que o 105 
passivo em 2019 foi reduzido substancialmente; pretende-se continuar nesta linha em 106 

2020, diminuindo ainda mais este passivo, assumindo apenas a demanda de rotina. O 107 
representante da Ong Ponto Terra, Sr. Ronaldo Vasconcelos perguntou a respeito do 108 
Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas, quando foi esclarecido pela Sra. Letícia que 109 
hoje o Comitê Político do Plano de Energia e Mudanças Climáticas está vinculado à 110 
Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado. Agradecida a participação 111 

da Chefe de Gabinete, o Sr. Anderson chamou a representante da Diretoria de 112 

Instrumentos de Gestão e Planejamento Ambiental - DIGA, Sra. Rosângela Matioli que 113 

explicou as atribuições da Diretoria. Como já relatado pelo Sr. Renato, a DIGA assume 114 
algumas atribuições que eram da SEMAD. Os três principais eixos de ação são o 115 
desenvolvimento de instrumentos de planejamento ambiental; prevenção e atendimento 116 
a acidentes e emergências ambientais e recuperação ambiental de territórios impactados 117 

por desastres. Apresentou o planejamento para 2020 das gerências vinculadas à 118 
Diretoria que são: Gerência de Avaliação Ambiental e Desenvolvimento Territorial, 119 

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental e Gerência de Recuperação Ambiental 120 
Integrada. Destaca-se dentre as ações da Diretoria a implantação do Centro de 121 
Geotecnologia e Monitoramento Ambiental Territorial, que auxiliará na visualização 122 

das estruturas de barragens e no monitoramento para as respostas necessárias. Na 123 
sequência, a diretora que responde pelas Diretorias de Gestão de Resíduos, Sra. Ivana 124 

Carla Coelho, apresentou as Gerências de Resíduos Sólidos e a de Recuperação de 125 

Áreas de Mineração e Gestão de Barragens. Destacou as atribuições relativas às 126 

barragens, seja a implementação da política estadual de segurança de barragens, 127 
fiscalização das estruturas, novo sistema para cadastro de informações e interface com o 128 

empreendedor, dentre outras ações. Dando continuidade às apresentações a Sra Ivana, 129 

que responde também pela Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento 130 
Ambiental, relatou sobre as competências das Gerências de Monitoramento da 131 

Qualidade do Ar e Emissões e de Qualidade do Solo e Áreas Contaminadas. Destacou 132 
nesta Diretoria a continuidade do monitoramento das áreas contaminadas e sua 133 
reabilitação, e orientação aos municípios para capacitação do gerenciamento das áreas 134 

contaminadas. Existem hoje duas áreas, cuja recuperação, está sendo gerenciada pela 135 
FEAM – área de contaminação de mercúrio em Descoberto e a empresa Monte Santo. 136 
Sra. Ana Luiza do CRQ, solicitou informações sobre do fechamento de minas. Sra. 137 
Ivana esclareceu que a DN 220/2018 trouxe as regras e informou que o empreendedor 138 
tem prazo para protocolar um processo na FEAM para autorização, com realização, 139 

inclusive, de Audiência Pública.  Por fim, sobre a Diretoria de Administração e 140 
Finanças, o diretor Sr. Thiago Higino Lopes da Silva, apresentou as atribuições das 141 

Gerências de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, e de Logística, 142 
Compras e Contratos, sem muitas alterações com relação ao antigo Decreto de 143 

competências da FEAM. Destacou que a Diretoria tem interface com todas as áreas da 144 
FEAM. O desafio é tornar exequível o orçamento; executá-lo cem por cento em 2020.  145 
Sr. Renato lembrou que era uma área unificada no SISEMA e que no final do último 146 
Governo algumas atribuições retornaram às casas. Apenas as áreas de recursos humanos 147 



e tecnologia da informação permaneceram na SEMAD, de forma integrada para 148 

atendimento a todo o SISEMA. O Sr. Thiago esclareceu, a pedido dos conselheiros, que 149 
as competências relativas à convênios e contratos ficam à cargo da Gerência de 150 
Logística, Compras e Contratos. A captação de oportunidades de novos convênios ou 151 

contratos ficará com o Núcleo de Apoio à Pesquisas, Programas e Projetos, vinculado 152 
ao Gabinete. Todos os diretores mostraram, em linhas gerais, o planejamento para 2020. 153 
O representante da FEAM, Sr. Afonso Henrique Ribeiro solicitou a palavra e 154 
parabenizou a apresentação; ressaltou que houve envolvimento dos servidores para 155 
discussão do novo decreto de competências, bem como no planejamento de 2020 e 156 

agradeceu a direção pela iniciativa. A representante do CRQ Sra. Ana Luiza, aproveitou 157 
a oportunidade para também elogiar a organização da reunião, mostrando não só a 158 
prestação de contas e a previsão de orçamento 2020, mas associando a apresentação 159 
com informações técnicas. Parabenizou o Presidente da FEAM, o Secretário e a equipe 160 
pelo formato da reunião. 6 - PROPOSTA DE ALTERAÇÕES NO REGIMENTO 161 

INTERNO DO CONSELHO CURADOR. O Sr. Anderson chamou para esta 162 

apresentação a Sra. Letícia Capistrano Campos, Chefe de Gabinete da FEAM, que 163 

informou da necessidade de alterações no Regimento Interno devido à Reforma 164 
Administrativa no Estado, bem como da publicação do novo decreto de competências 165 
da FEAM, nº 47.760/2019. Para os itens de 1 a 3, foram aprovadas as sugestões sem 166 
discussão, pois são compulsórias. Para o item de número 4, o Sr. Anderson colocou em 167 

votação as alternativas, sendo aprovada pela maioria, a de número 1, ou seja, para os 168 
órgãos de Governo, em caso de impossibilidade de comparecimento do Secretário, que é 169 

titular, poderá ser indicada outra pessoa da Secretaria, a critério do titular. Foi 170 
ressaltado, entretanto, para o item 2 que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia 171 
Legislativa, hoje tem a nomenclatura de Comissão de Meio Ambiente e 172 

Desenvolvimento Sustentável. No caso das instituições o Sr. Renato chamou atenção 173 
para a indicação dos titulares e suplentes. A Sra. Letícia ainda chamou atenção para o 174 

caso da composição da mesa, com sugestão da participação dos suplentes para 175 

enriquecer as discussões, preservando o direito ao voto apenas ao titular. O Sr. Afonso, 176 

representante dos servidores chamou atenção que agora, com o novo Decreto 177 
47.760/2019, são dois representantes da FEAM no Conselho Curador, incentivando a 178 

participação dos servidores no Conselho. Não havendo outras manifestações, o 179 

Presidente colocou em deliberação todos os itens apresentados, sendo aprovados por 180 
unanimidade com abstenção da representante da Secretaria da Fazenda. 7 - EDITAL 181 

PARA INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES PARA INDICAR OS 182 
MEMBROS REPRESENTANTES PARA COMPOR O CONSELHO CURADOR 183 
– MANDATO 2020/2022. A Sra. Letícia Capistrano Campos, é convidada a apresentar 184 

o item e inicia apontando que está aberto o Edital de Convocação Feam nº 01/2020, para 185 
inscrição dos membros designados para o Conselho, bem como o chamamento para 186 
eleição dos quatro representantes dos servidores, para o mandato compreendido entre 187 
19/03/2020 e 19/03/2022. No caso dos membros designados, são dez vagas, entre 188 
titulares e suplentes, sendo um representante da comunidade acadêmica com sede no 189 

Estado; dois representantes de entidades de classe de profissionais liberais ligadas à 190 
proteção do meio ambiente e recursos hídricos; um representante de entidades civis 191 

ambientalistas constituídas no Estado e inscritas há pelo menos um ano no Cadastro 192 
Estadual de Entidades Ambientalistas – CEEA e um representante das entidades 193 

estaduais representativas de setores econômicos. Os requisitos para habilitação são: um 194 
ofício assinado pelo representante da entidade, e enviado ao Presidente da FEAM até às 195 
12 hs de 14/02/2020, com os nomes completos, CPF, endereço, telefone e email dos 196 
indicados. Serão eleitos por meio de escrutínio secreto em reunião do Conselho, a ser 197 



realizada até o dia 14/03/2020, convocada conforme previsão no Regimento Interno, 198 

quando também deverão ser apresentadas as contas de 2019 para avaliação. A contagem 199 
de votos será realizada durante a reunião. Caso não tenha candidaturas, o Conselho 200 
Curador poderá indicar representante para ocupar a vaga em aberto. A nomeação se dará 201 

por meio de ato publicado no Jornal Minas Gerais. As dúvidas poderão ser 202 
encaminhadas ao Gabinete da FEAM. Perguntado sobre a divulgação do Edital, a Sra. 203 
Letícia informou que será divulgado no site e nas reuniões do COPAM. O Sr. Renato 204 
perguntou sobre a seleção dos servidores e a Sra. Letícia informou que foi publicada 205 
Portaria para candidatura voluntária, com inscrição até dia 14/02/2020, na secretaria do 206 

Gabinete da FEAM, com preenchimento de formulário. Após esta etapa, será 207 
disponibilizada urna para votação. Os servidores candidatos deverão ser exclusivamente 208 
os efetivos da FEAM e estar em exercício na Fundação. Poderão votar aqueles 209 
servidores efetivos, mas que podem ou não estar em exercício na Fundação e também 210 
aqueles não efetivos, mas que estão em exercício no órgão. O Sr. Renato solicitou a 211 

colaboração das entidades presentes na reunião, na divulgação do Edital. 212 

COMUNICADO AOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. O Secretário 213 

Executivo e Presidente da FEAM, Sr. Renato Teixeira Brandão ressaltou que 2019 foi 214 
um ano difícil, tendo em vista o acidente ambiental do início do ano e também foi um 215 
ano de reconstrução da identidade institucional. Ele pretende regularizar a prestação de 216 
contas junto ao Conselho Curador o mais breve possível e que gostaria de contar com a 217 

parceria dos conselheiros para receber contribuições e apoio e discutir melhor as 218 
atribuições da FEAM. A representante da ABES, Sra. Flávia Mourão ressaltou o 219 

protagonismo da FEAM na política nacional. Espera que seja retomado e reconquistado. 220 
Sr. Anderson Silva Aguilar chama atenção para a resiliência da FEAM, e tem certeza 221 
que será retomado este protagonismo perdido, haja vista o orçamento de 2020 e que 222 

com o trabalho e empenho dos servidores isto se efetivará. As equipes do SISEMA têm 223 
se empenhado e acredita que o protagonismo no cenário nacional será retomado. 224 

Ressaltou que o Estado está com um dos menores prazo de resposta ao licenciamento 225 

ambiental no país. Lembrou que a ARSAE hoje passou a integrar o SISEMA e que 226 

pretende-se trazer a Agência para esta mesma linha. Finaliza agradecendo a presença 227 
dos Conselheiros. O Sr. Anderson Silva Aguilar abriu espaço para manifestação dos 228 

Conselheiros. ENCERRAMENTO. O Presidente do Conselho Sr. Anderson Silva 229 

Aguilar declarou encerrada a 38ª Reunião Ordinária, da qual foi lavrada esta ata. 230 
 ___________________________________________________________________ 231 

APROVAÇÃO DA ATA 232 
 233 

_______________________________________________________________ 234 

Anderson Silva Aguilar 235 
Presidente do Conselho Curador da FEAM 236 


