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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

1038/2021
Senhor Presidente,
Requeiro a esta comissão presidida por Vossa Excelência, nos termos do art. 76,
§ 4° da Lei Orgãnica, combinado com art. 48, II do Regimento Interno, que seja
encaminhado, por meio dessa Mesa, ao Secretário de Meio Ambiente de Belo
Horizonte, Sr. Mario de Lacerda Werneck Neto, pedido de informação referente ao
Empreendimento — Mineração Gute Sicht Ltda.
Estamos recebendo uma série de denúncias sobre atividade de lavra sendo
realizada pela Mineração Gute Sicht (Mineração e dragagem Boa Vista) na região do
Taquaril, em especial na área abrangida pelo Requerimento de Lavra n° 832.156/2005 e
pelo processo de licenciamento ambiental n° 1650/2021, em especial quanto a
realização de explosões com dinamites no período noturno, iniciando por volta das
19hrs e findando às 05h00 da manhã.
Considerando que o empreendimento encontra-se em processo para obtenção
de Licença de Operação Corretiva e teve recentemente um Termo de Ajustamento de
Condutas (TAC) firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), solicitamos que sejam apresentadas as
seguintes informações:
1. Qual a atividade desenvolvida pela empresa Valefort Comércio e Transporte
Ltda. na referida área?
2. A Valefort Comércio e Transporte Ltda realizou alguma atividade ilegal na área?
Se sim, apresentar relatório detalhado do ocorrido, bem como as ações tomadas
para interromper a atividade ilegal e reparar eventuais danos ambientais
ocorridos.
3. Disponibilizar a íntegra do TAC assinado entre a SEMAD e a Mineração Gurte
Sicht.
4. O TAC assinado permite ao empreendedor realizar desmonte de rochas com o
uso de explosivos?
5. O empreendedor pode desenvolver as atividades autorizadas pelo TAC no
período noturno?
6. Quais são os objetivos do TAC assinado, bem como quais são as atividades
permitidas?
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7. Apresentar relatório detalhado da exploração mineral realizada na área, em
especial detalhando os motivos que levaram a apresentação de um pedido para
obtenção da Licença de Operação CORRETIVA e a assinatura do TAC.
8. Quais foram as últimas fiscalizações realizadas na área? Foi identificada alguma
irregularidade? Apresentar os laudos de vistorias e as autuações, caso existam.
9. A área já foi alvo de atividade minerária ilegal? Se sim, apresentar relatório
detalhado do ocorrido, inclusive com a nomeação dos envolvidos, bem como
quais foram as ações realizadas para garantir que a atividade fosse efetivamente
encerrada e os danos causados reparados.
10. Existem relatos de fechamento de trilhas e ações de restrição de acesso para a
comunidade ao local, o qual é um território historicamente utilizado pela
comunidade local para lazer e recreação. O processo de licenciamento
ambiental em curso autoriza essa proibição?
11. Gostaríamos de saber quais são as atividades realizadas pela Global mineração
e Mineração Gute Sichit Ltda (Mineração e dragagem Boa Vista), onde se
encontra o local das denúncias?
12. Esta estrada para transporte de minério mencionada no TAC é relacionada à
qual atividade minerária, se não existem processos de mineração licenciados
para esta região?
13.0 empreendimento em licenciamento prevê alguma intervenção/supressão/dano
a estrutura tombada conhecida como "muro de pedras"? Se sim, já foi emitida
autorização para tal intervenção? Quais serão as medidas de
reparação/compensação exigidas?
14. Considerando que a Serra do Curral está em processo de tombamento a nível
estadual, pelo princípio da precaução, a análise do processo de licenciamento
ambiental não deveria ser suspensa até a apreciação do processo de
tombamento pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP)?
15.0 processo de tombamento da Serra do Curral está sendo considerado em
algum aspecto no âmbito da análise do processo de licenciamento ambiental?
Detalhar como isso está ocorrendo.
16.0 Plano de Controle Ambiental (PCA) apresenta na tabela 4 as datas e horários
das medições de ruídos, as quais ocorrerão no período diurno. Considerando
que o empreendedor está adotando a prática de operação no período noturno,
esses horários de medições são válidos? Quais ações serão tomadas para
ajustar essa questão?
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17. Apresentar anuência dos municípios de Belo Horizonte e Sabará em relação a
localização do empreendimento.
18. Foi realizada audiência pública para debater sobre o empreendimento? Se sim
apresentar os registros da Audiência Pública, se não apresentar os motivos da
não realização.
19. Não verifica-se no Plano de Recuperação de Áreas Degradas apresentado pelo
empreendedor nenhuma planta detalhando as atividades que serão realizadas.
Tal documento não deveria ter sido apresentado no estudo de modo a embasar
a análise por parte do órgão ambiental? Foi solicitada a complementação dessa
informação por parte do empreendedor?
20. Conforme pode ser verificado nas imagens de satélite apresentadas a seguir, até
o dia 12/01/2020 não havia atividade minerária no local, existindo apenas um
talude próximo a estrada que já existia no local. Na imagem do dia 12/05/2020 já
é possível verificar a área impactada pelo empreendimento. Apresentar relatório
detalhado dessa intervenção realizada e os devidos documentos autorizativos.
Caso a intervenção tenha sido realizada sem as devidas autorizações, quando
foi realizada a suspensão das atividades e quais ações foram realizadas para
recuperação da área?

Seguem imagens anexas:

Figura 1 - Imagem de satélite do dia 12/01/2020
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Figura 2 - Imagem de satélite do dia 12/05/2020

Figura 3 - Imagem de satélite do dia 19/08/2020
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Figura 4 - Imagem de satélite do dia 06/06/2021
Adicionalmente, tendo em vista a quantidade de informações solicitadas e
complexidade do assunto, gostaríamos de solicitar o agendamento de uma reunião para
debatermos o presente pedido de informação, o qual é grande interesse da população
de Belo Horizonte e demanda um acompanhamento bem próximo.

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

\Xc,, Sa,
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Vereadora Duda Salabert
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ao Senhor,
Vereador Professor Juliano Lopes
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana
Proposiçao inicial

Avulsos distribuídos em:

20

3

Responsável p Ia distribuição

