
ô<rr.r36gr"l 2-o\6

lmillilffilliltffi]|lllI
GOVERNO DO ESTADO DE [ilNAS GERAIS
SecretaÍia de Estado de Meio Ambientê e Desenvolvimento Sustentávêl
Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Considerando que o empreendimento em questáo foi notiÍicado ionÍorme nota-se
pelos ofícios SUPRAM NM no 434/201 2 (prazo de 180 dias), SUPRAM NM no

44212013 (prazo de 120 dias), SUPRAM NM no 309/2015 para proceder à
apresentaçáo de inÍormaçóes complêmentares, que Íoram devidamente enviados e
recebidos pelo empreendedor, conÍorme Aviso de Recebimento (AR) anexado aos
autos, sem a devida resposta relàtiva à solicitaçáo de informaçóes complementares.
Ressalta-se, ainda, que foram solicitadas por diversas vezes, diiaÇáo dos prazos pare
apresentaçáo de inÍormações complementares por p: te do empreendedor nas datas
29 t08t2013, 23t01 t201 4, O2tO6t 201 4, 29 tog t 201 4,1 91 021201 5, 09'06/201 5.

Considerando o teor do parecer jurídico de no 51/2016, que recomenda o
arquivamento do presente processo pelos Íatos e fundamentos legais expostos;

Considerandb, desta Íorma, a regra prevista nos artigos 16 e 17 da Resoluçáo
CONAMA n.o 237, de l9 d. dezembro de 1997;

Considerando, por fim, que a " Administração pode declarar extinto o processo quando
exaurida sua finalidade ou quando o obieto da decisão §e tornar impossível, inútil ou
prejudicado por fato suryrveniente' (Lei n.o 14.184, de 3í .01 .2002).

Determino o arquivamento do processo de Revalidaçáo de Licença de Operaçáo -
Rev.LO n' 0U32l2OO7lOO2l2012 do empreendedor Companhia. Ferroligas Minas
Gerais - MINASLIGAS, CNPJ 16.933.590/0001-45, culas atividades localizam-se no

município de Buritizeiro/MG

Remeta-se'os autos à Assessoria Jurídica da SEMAD para que os encaminhe à
Advocacia Geral do Estado para inscriçáo do débito de natureza ambiental em dívida
ativa do Estado em caso de necessidade.

Publique-se, seguindo-se os dados do presente processo á DADOC para fiscalizaÇâo
de praxe e apuraçáo de eventuais inÍraçóes ambientais.

Montes Claros, 04 de Março de 20| 5

is llameluque Mota
Superintendente Regional de BegulariTáçáo Ambiental do Norte de Minas
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O Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Norte de Minas, no uso de suas atribuiçóes legais,


