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ANEXO I

REQUERIMENTO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL

\.-

\-

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

1.1 Nome: cELULoSE Nrpo BRASTLETRA s.A - cENTBRA 1 .2 CNPJ/CPF: 4zz7srs6tooo1- ee

1 .3 Endereço: Rodovia 381 KM 172 1.4 Bairrot Distrito Perpetuo Socorro

1.5 Município: Beto oriente 1.6 UF: MG 1 .7CEP:35196-000

1 .8 Telefone(s) : sa2e-s1 lztszzzlsl Bz 1 .9 e-mail: licenciamento@cenibra.com.br

1.10 Proprietário do lmóve! (X ) Arrendatário ( ) Comodatário ( ) Outro:

2.1 Denominaçáol Córrego Preto lt 2.2 tota! (ha): 396,46

2.3 Município: Periquito 2.4 rNCRA (CCrR)

2.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: 35.836 Livro: 2 Folha: Comarca:

3.1 A Reserva Legal - RL do imóvel se encontra regularizada? (X) Sim ( ) Não.

Se náo, selecionar no campo 3.4 a forma de regularizaçáo pretendida e providenciar

documentaçáo conforme item 7.3.

2.6 No registro da Posse no Cartório de Notas: Livro Folha: Comarca:

3.2 No imóvel existe ocupaçáo antrópica consolidada em Area de Preservaçáo Permanente -

APP? (X) Não ( ) Sim. Se sim, selecionar no campo 4.1.11 o requerimento para sua

regularizaçáo.

3.3 O imóvel possui áreas desmatadas, porém abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de

forma inadequada, segundo a vocaçáo e capacidade de suporte do solo? ( ) Sim (X ) Náo.

Se sim, a intervençáo pretendida ocorrerá nestas áreas? ( ) Sim ( ) Não.

Unidade

3.4.1 Demarcaçáo

Credenciado ( ) sim

e Averbaçáo

( )náo

ou Registro Profissional

3.4.2 Relocação

3.4.3 Recomposição.

3.4.4 Compensação.

3.4.5 Compensaçáo Social de Reserva Legal.

3.4.6 Servidáo florestal.
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í. TDENTTFICAçAO DO RESPONSAVEL PELA REGULARTZAçAO AMBIENTAL

2. TDENTIFICAçAO DO TMOVEL

3. SITUAÇAO AMBTENTAL DO TMOVEL

3.4. Regularização de Reserva Lega! Quantidade
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve! - SEMAD
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Unidade4.í Tipo de lntervenção Quantidade

4.1.1 Supressáo de cobertura vegetal nativa, com destoca, para

uso alternativo do solo.
9,1 9 ha

ha
4.1.2 Supressáo de cobertura vegetal nativa, sem destoca, para

uso alternativo do solo.

ha
4.1.3 Intervençáo com supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservaçáo permanente - APP.

ha
4.1.4 Intervençáo sem supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.

ha
4.1.5 Destoca em área remanescente de supressáo de vegetaçáo

nativa.

ha4.1 .6 Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas.

ha4.1.7 Manejo sustentável da vegetaçáo nativa.

ha4.1 .8 Regularizaçáo de ocupaçáo antrópica consolidada em APP.

4.1 .9 Supressáo de maciço florestal de origem plantada, tendo

presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso.
ha

ha
4.1 .1 0 Supressão de maciço florestal de origem plantada,

localizado em área de reserva legal ou em APP.

4.1.11 Supressáo de florestas nativas plantadas que náo foram

cadastradas junto ao Instituto Estadual de Florestas - lEF.
ha

4.1 .12 Aproveitamento de material lenhoso. m'

5.í Uso proposto Area (ha) Uso proposto Area (ha)

5.1 .1 Agricultura 5.1 .6 Mineração

5.1 .2 Pecuária 5.1.7 Assentamento

5.1 .8 lnfraestrutura (estrada)5.1 .3 Silvicultura Eucalipto 9,1 I

5.1 .4 Silvicultura Pinus
5.1 .9 Manejo Sustentável

Vegetaçáo Nativa

da

5. 1 .5 Silvicultura Outros 5.1 .1 0 Outro
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4. INTERVENçAO AMBIENTAL REQUERIDA

5. PLANO DE UTILIZAÇAO PRETENDIDA PARA A AREA REQUERIDA PARA
INTERVENçÃO

6. APROVEITAMENTO SOCIOECONOMICO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO



t
'6rDr/

t
I

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
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6.1 O produto e/ou subproduto vegetal oriundo da intervençáo, será utilizado para: Produçáo De

Carváo Vegetal ( ); Comercializaçáo "ln Natura" ( ); Beneficiamento e comercializaçáo

( ); Uso na própria propriedade ( ).

6.2 A reposição florestal obrigatória será de responsabilidade ( ) do responsável pela

intervenção ( ) do consumidor.

"Declaro sob as penas da lei, que as informações presÍadas são verdadeiras e que não se

encontra em andamento ação judicial tendo por objeto a propriedade ou posse da área em

questão".

Belo Oriente , 24

Assinatura do Requerente

junho de 2016

Moreira de Lana

CPF: 010.891 .32OlO3

CREA: MG-70.665/D
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FLORESTALruEGETAL



ffi GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Me[o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD J8s\t
ANEXO III DO PARECER UNICO

2.1 Nome: 00000520-7 / CELULOSE NIPO - BRASILEIRA S/A

04040001139t14

2.2 CPF/CNPJ: 42.278.796/0001 -99

O4lOgl2O14 15:40:16 NUCLEO IUÓreOlntervenção Ambiental SEM AAF

2.4 Bairro: DISTRITO PERPETUO SOCORRO2:3 Endereço: RODOVIA BR 381 KM 172,0

2.5 Mupicípio: BELO ORIENTE 2.6 UF: MG 2.7 CEP: 35.19ô-000

3.1 Nome: 00000520-7 / CELULOSE NIPO - BRASIIEIRA S/A

2.8 Telefone(s): 2.9 E-mail: antonilmar nibra.com.br

3.2 CPF/CNPJ: 42.278.796/0001-99

1 3829-56351 3829-5242

3.3 Endereço: RODOVIA BR 381 KM 172,0 3.4 Bairro: DISTRITO PERPETUO SOCORRO

3.5 Município: BELO ORIENTE 3.7 CEP: 35.196-000

com.br3.8 Telefone(s): 3.9 E-mail: antonilmar

Preto li 4.2 Area Total : 397,6900

1 1 3829-5635

fenomi
. 4.4INCRA (CCIR): não possui

Y
4.3 Município/Distrito: PERIQUITO

4.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: 35836 Livro: 02 Folha:NãO PO Comarca: G VALADARES

4.6 Coordenada Plana $TM)

5.1 Bacia hidrográfióa : rio Doce

F 23KY : 7.891.000

Datum: SIRGAS 2000X(6): 790.000

5.2 Conformê o ZEE-MG, o imóvel está ( )nâo e-sta (X) inserido em área prioÍitáÍia pala conservaçáo. (especificado no campo 1í)

5.4 O imóvel sê localiza ( ) náo sê localiza (x) em zona dê amortecimento ou árêa de entorno dê Unidade de Conservação.
(especiÍicado no campo 'l'l ).

5.5 Conforme o Mapeamento e lnventário da Flora Nativa do Estado,1"5,670/0 do município onde está inserido o imóvel
apresenta-se recoberto por vegetação nativa.

397,6900Atlântica

5.6 no campo 11)(especificadoConforme ZEo E o de naturalvulnerabilidade ra o-MG, qual pa empreendimento proposto?grau

397,6900

81,5800

Total

Nativa - sem exploração econômica

26q,1600Outros
341,7400Total

5.3 Conforme Listas Oficiais, no imóvel foi oQservada a oconência de espécies da fauna: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas .

de extinção ( ); da Ílora: raras ( ), êndêmicas ( ), ameaçadas de extinÉo O (êspeciÍicado no campo '11).

,{.u.

Tipo de Requerimento, de lntervenção Ambiental Núm. do Proesso D.âtá,,Fôrmalização
,,U,n,idâdsi, d$ S|§EMA

2. DO PELÀ : H§EüH

3. IE}ENTIFI§ÂÇÃO DO PROPRIETÁRIO BO IMOYEL

I e.o ur' uo

DO IiJ*ÓVEL4. E

5. CAR,ÀCTERIZAÇÃO AMEIENTAL DO IMOVEL

j

Transição entre biomas onde es$ inserido o imóvel

Área5.8 Uso do solo do imóvel

t



5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa

Agrosilvipastoril
I 5.10.3 Tipo de uso antropico consolidado

Outro

âo da cobertura ve nativa COM destoca

da cobertura etal nativa,COM destoca

1900

0000

são da cobertura ve etal nativa COM destoca SIRGAS 2OOO 7.891.122

9,1900silvicultura Eucalipto Floresta Plantada (Eucalipto)

Tota!

LENHA FLORESTA NATIVA Lenha sem valor econômico 0.00 M3

10.2.2 Diâmetro(m): 0 10.2.3 Altura(@

10.2.4 Ciclo de produção do forno ( tempo gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar): 0 (dias)

10.2.5 Capacidade de produção por forno no ciclo de produção (mdc): 0

I to.z.o Capacidade de produção mensal da Carvoaria (mdc): 0

\7

5.I0 ,de Permanente {APP}

6. ÀMBIENTAL REQUERIDA E PÀ§SíVEL DE

dê :RE$üÊRI:B Quantidade. Unidade

Quantidade Unidade

7.1 entre biomas

7.2 entre fisionomias

8. COORDÊNADA PLANA DA

Coordenada Plana {UTM1

x{E} Y{7}
,S,l Tipo de Intervep,ção Datum Fuso

23K 790.478
L PLÂNO DE UT|L|ZAÇÃO PRETENDTDA

10. DO PRODUTCI OU §UBPRODUTO FLORE§TÀLTVEGETAL PÂSSíVEL DE

9;Í Uso proposto Área

í0.1 UnidadeQtde

Mata Atlântica

Floresta Estacional Semidecidual Submontana Secundária !nicial

10.2.1 Número de fornos da Carvoaria: 0

ha

ha

1900

9,1900

9,í900

t
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5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:baixa

1 HISTÓRICO

- Data da formalizaçáo: O3tOgl2O14

- Data da sol. lnformações complementares: OB!O1t2O15

- Data de entrega das informações complementares: O6lOll2OlS

- Data da sol. lnf. complementares (REITERAÇÃO): 2gt12t2}1l

- Data de entrega das informações cornplementares: 27tOOtzO1O

- Data da emissão do parecer técnico 1910712016

2 OBJETIVO

Analisar solicitaÉo para "Supressão da cobertura vegetal nativa, com destoca, para uso altemativo do solo" em 9,19 ha, com o
pÍopósito de se restabelecer a atividade de Silvicultura (plantio de Eucalipto).

^ .ARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
\,
O imóvêl denominado Proieto CóÍrego Preto ll (Fazenda A-51), enoontra-9e localizada no município de Periquito possui uma área
total de 396,46 ha. e 13,215 módulos Íiscais.

A propriedade tem como atividade principal a exploraçáo de floresta plantada de Eucalipto pár ser esta a matéda prima para
produÉo dê celulose da Requerente, Celulose Nipo Brasileira S/A CENIBRA.

A seguir, descriçáo da ocupação do solo (Vide Folhas 105 e 147 dos Autos):

- Área da propriedade: 396,4ô tía;

- Area de reserva Legal: 80,11 ha;

' - Área de Preservação Permanente APP: 45,86 ha;

- Área com cobertura vegetal nativa: 126,45 ha;

- Área a ser desmatada: 9,19 ha;

- Área de-pastagem, agricultura, reÍlorestamento, infra-estrutura e dêntr" ortros, 167,41 ha:

-stradas: 
13,76 ha;

O Plano de Utilização PÍetendida PUP (Vide Folha 99 a I I I dos Autos) traz a informaÉo de caracterizaÉo bioÍisica da
propÍiêdadê êm têla e dentrê outras, no qual o clima se apresênta com verÕes chuvosos e médias anuais de precipitaÍáo acima de
í.200 mm e inverno seco, onde o rêgimê pluviométrico sobre â área de influência do empreendimento apresenta dois períodos
dÊÍinidos de outubro a março, com maioresprecipitações oconendo em dezembro, e um período de estiagem quê vai dê abril a
setembro. A precipitação média anual da região é de í.226,68 mm (monitoramento CENIBRA). A têmperaturâ média anual é de
24,30, alcançando a temperâtura máxima de 30,7oC, e a mínima de 18,7oC.

O solo na propriedade em tela predominâ os Latossolos Vennêlho-Amarelo, mas também presente o Cambissolo, nas en@stas
côncâvas ÍoÍmadas pela dissecaçáo hidrica natural.

O municlpio de Pêriquito, onde situa-se a propÍiedade em tela, é cortado ao nordeste pelo rio CoÍÍente, sendo este o limitante
natural @m o município de Govemador Vâlâdâres, peÍtencente à sub-bacia do rio Suaçui que é um afluentê do Íio Doce. Com
relaÉo à propriedade, eâta é drenada pelo córÍego do Preto.

A topografia por sua vez é mediamente acidentada na área do projeto onde se pretende ÍealizaÍ a intervenção ambiental

Quanto âo meio biótico, a vegetação se encontra na área de domínio do Bioma Matâ Atlànticâ, nâ região Íito ecológioa Floresta
Estacional Semidecidual. Na propriedade em tela, tem-sê í26,45 ha de mata nativa enlÍemeados por silvicultura de Eucalipto,
recentemente implantado onde em 20í4 êra úilizado como pastagem (Vide Folha '104 dosAutos).

A área de intervenÉo tem poucâ cobeÍtupa vegêlal nativa,,como ocoÍre na maidr parte da bâciâ do rio Doce, dêvido ao histórico de
desmatamenlo sofÍido desde inÍcio do século X\ Os fragmentos existêntes somam í26,45 ha, são compostos basicamerúe de
regenêração em êstágig inicial e se encontram em sua maioria ocupadas com pastagens; pois anteriormGnte à aquisição pêla
requerente era pralicada a pêcuária eÍensiva. A área de plantio totaliza '167,41 ha. Mde Folha 'l (M dos Autos).

11. E ANÁL§Ê DOS ESTUDOS E INVENTÁNIO FLORESTAL APRESENTADOS

,I2. PARESER TTIEDIDAS TilITIGADORAS E FLORESTAI$ . ,



Durante a vistoria observou-§e a presença de App com 45,96 ha. em sua maior parte coberta com pastagem ou veg
em estágio inicial de regeryeração, que serão o foco de recuperação ambjental.

4 DA AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL

A vegetação da área requerida (9,19 ha) é caracterizada como Floresta E
pertencente ao Bioma Mata Atlântica (Vide Folha 100 dos Autos), com as

stacional Semidecidual em Estágio lnicial de regeneração,
seguintes características :

- ausência de estr:atificação definida;

- prêdominância de indivÍduos jovens de espécies arbóreas e arbustivas formando um adensamento (paliteiro) com altura média de
5 metros;

. - espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude com DAP médio menor qüe 40 centímetros;

Cabe a informação também de que a área em tela era ocupada por Floresta Plantada de Eucalipto (Vide Folha íOO dos Autos) ê
após colheita realizada em 2007, ocorreu a infestação de vegetação nativa, a "Mabea fistulifera'; popularmênte conhecidâ pelo
nome de "Canuto de Pito" se estabêlecendo como uma monodominância.

O rendimento lenhoso gerado a partir da supressão em tela, seÉ de '18í,3187 m3 o que dá uma media de 19,73 m3/ha.

A prêtensão do requerente é realizar a supressão da vegetação nativa, uma monodominância dê "Mabea fistuliíera" populaimente
conhecida pelo nome de "Canuto de Pito" em estágio inicial em uma área de 9,.í9 ha.

\, intervênção prêtendida, se justiÍicâ para a retomada do uso econômico da propriedade em áreas já antropizada (Vide Folha 'lOO
dos Autos), onde a área em tela era um talhão de Eucalipto que após a colheita florestal, dêixou-se a área em pousio e agora a
prêtensão dê restabelecer a atividade econômicâ no local (Vide Folha gg dos Autos).

Tecnicamente entende-se ser passívêl de defeÍimento, em razão dê êntender não haver alteraçáo do solo, pois este já ocorÍeu e
tanto é quê na áreá em tela, de 9,19 ha. inserida em uma árcade24,81ha,, eraum talhão de Eucalipto que após colheita Ílorestal
(Vide Folha 100 dos Autos), deixou-se a área em pousio e agora pretende-se restabelecer a atividade econômica.

É admissível a irüerprêtaçáo de que a alteração do solo aconteceria se fosse retirada a vegetação nativa em uma área que ainda
náo tivesse ocorrido a alteraçáo do solo.

No caso em tela, tem-se aí o processo de Estágio Sucessional de qma Formação Florestal lnicial em meio â uma floresta plantada
de Eucalipto que após sua colheita, esta esteve em estado de abandono e ora pretendido o seu restabelecimento em uma área de
24,8'l ha. e nesta encontrâ-se inserida a área dê 9,19 ha. com a prêsença de monodomináncia da espécie "Mabea Íistulifera"
popularmente conhecido pelo nome de'Canuto de Pito" em estágio iniciale obieto de requeÍimento para suâ supressão.

O Estágio Sucêssional de uma Formação Florestal lnicial se dá ao abandonqr a área onde a natureza promove a regeneração
natural e comêça a se formar uma nova vegetação tue entaio dá-se o nomenclatura de Estágio lnicial, que normálmente se dá em
torno de 5 anos. Na linguagem popular dos produtores rurais diz-sê que :dá para roçar com uma foice".

^^ntudo se atentar para a Legislação, neste câso; a Resolução SEMAD No 1871/2013, esta determina a suspensão temporária da

\r.isÊáo dê Documento Autorizâtivo para lntervênçáo Ambiental - DAIA, para a atividade dê silvicultura, para lnteÍvenção Ambiental
- AlA, do Bioma Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do lnstituto Brasileiro de Gêografia ê
Estatistica - IBGE, previsto no aÍt. 2o da Lei no í 1.428, de 22 de dezembro de 2006.

Assim sendo, a área requerida para a intervenção ambiental para suprêssão de vêgêtação em estágio inicial em área de dominio
do Bioma Mâtâ Atlântica, até que seja revogada e criada nova normatização quê possibilite a autorizar a intêrvengão ambiental
visando a supressão de vegetaÉo nativa em estágio inicial para atividades de Silvicultura, o parecer não tem como ser outro
senão o de indeferimento.

4.1 LEGTSLAÇÃO

4.1.1 Consultada

- Lei Federal No 11.42812006;

- Lei Federal no 12.65112012;

- Deliberação Normativa COPAM No 76t2OO4;

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF no 1905/13;

- Resolução SEMAD No 1871/2013.
'-

4,1,2 APLICADA

-. Resolução Conjunta SEMAD/IEF no 187112013, Artigo 1o;

,h
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'- Lei Federal No 11 .42812006, Artígo 10.

5 CONCLUSÃO

A equipe técnica sug.ere p€lo lndefêrimento á inlêrvênção de Supressão dê cobertura vegetal nativa, com dêstoca para uso
altêmativo do solo em 9,í9 ha., mm objêtivo de usô para atiüdadé de Silvicultura (plantio de Eucalipto), tomando.se como
embasamento o Artigo ío da Resolução SEMAD No 187'll2U3 na Fazenda lpanêminha, lpatinga/Mc, de propriedadê da Celulosê
Nipo BrasiÉirá S/A CENIBFIA.

'r Ca

\4AIUME RUGHANIA SA SOARES - MASP: 1366188-9

ar9o
A/Es I 341/TD

MASP.1020853-6

segunda-feira, 27 de outubro de2014

Trata-sê de Procêsso Administrativo n0 04040001 'Í 39/14, cujo requerente é a Celulose Nipo Brasileira S/A - CENIBRA, com intuito
de obter autorizaçáo para supressáo da cobertura vegetál nativa, com destocâ, para uso alternativo do solo, numa extensáo de
9,'Ígha, no imóvel denominado Fazenda A, localizado no município de Periquito, devidamente registrado na Matricula n'35836 no
Cartôrio de Registro de lmóveis de Govêrnador Váladares, para atividade econômica de silvicultura.

Compete a esta Coordenâção Regional'de Controle Processual realizar o controle processual do presenle processo, em '
atendimênto ao aÍ. 45, I do Oec.relo 47.3/,4118.

A propriedade foi cadastrada junto ao SICAR (fls. 1551157)

Em cumprimento à Lei Estadual n". í5.b7112ô06, realizou-se a publicação, na lmprensa OÍicial, do pedido de intervenção ambieótal
(4. 164).

Foram verificados os recolhimentos da Taxa de Análise e Vistoria (fls. 07) e da Taxa Florestal (fls. 17a).

Y oo iorurRolE PRocESSUAL

Trata-se de pedido de autorização para supreisão de vegetaÉo nativa com destpca para a implantação de silvicultura (plantio de
eucalipto), em uma área caracterizada como FloÍestal Êstacional Semidecidual em êstágio inicial de regeneraçâo vegetal,
pertencente ao Bioma Mata Atlântica:

A Lei 1í.428106 permite a silpressão de vegetaÉo pertencente ao Bioma Mata Atlânticá, para o uso alternativo do solo, impondo
somente a condicionante de que o Estado da Federação em que omnerá â supressão possua 5% (cinco por cênto) dê seu
remahescente vegetacional, in verbis

'Art. 25. O corte, a supressão e a €xploração da vegetação secundáÍia em estágio inicial de regêneráção do Bioma Mata Atlântica
seráo aulorizados pelo órgáo estadual competente.
Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este ârtigo, no§ Estados em que a vegetação primária ê
secundária remanescente do Biomãlúata Atlântica for inferior a 50/o (cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime
jurídico âplicávêl à vegetação sêcundária em estágio médio de regenelação, ressalvadas âs,áreas urbanas ê regióes
metropolitanas."

O Estado de Minas Gerais, conforme lnvêntário Florestal de Minas Gerais, elaborado pelo laboratório de Estudo e Manejo Florestal
da Universidade Federal Lavras - UFLA veÍificou que o Estâdo possui mais de 5% (cinco por cento) de remanescente do Bioma
Maqa Àtlântica. l

lnobstântê o qüe disciplina a legislação federal, o Estado de Minas, poÍ mêio da ResoluÉo Conjunta Resolução Semad No 1871,

De I I De Junho De 20í 3, determinou a suspensão têmpoÉria da emissáo de Documênto Autorizativo para lntervenÉo Ambiental

- DAIA e Autorização paÍa lntervenção Ámbientai - AlA, do Bioma Mata Atlilntica, com as respectivas detimitáçÕes êstabêlecidas ..

em mapa do lnstituto BrasileiÍo de GeograÍia e Estatística - IBGE, previsto no art. 20 da Lei no 1'1.428, de 22 de dezembro de 2006,
para a atividade de silvicultura.

Como Mêdida Mitigadora (PUP, p. 12) é apresentada o seguinte: alteraÉo na flora: Supressào controlada da vegetação, as. 
inleívênçôês deverão ser realizadas estítamente nos locais previstos neste projeto. A suprêssão ocorrerá de uma únicâ vez e sem
utilização de fego. Manutenção e preseÍvaçáo da vegêtação nativa nas áÍeas de preservâÉo permanentê. Adoção de técnicas de
conservaÉo do solo, adoção de práticas operacionais de limpeza e manutenção de máquinas e equipamentos e gestáo dos
resíduos sólidos. , \
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Por conseguinte, sendo a pretendida intervenção a ser realizada em área inserida no Bioma Mata Atlântica, com a
estágio inicial para atividade de silvicultura, amolda-se, portanto, à impossibilidade descrita na Resolução Conjunta
Semad No 1871 , De 1 1 De Junho De 2013, não sendo possível o deferimento.

3. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Por fim, o Supervisor Regional é o agente competente para deliberação nestes procedimentos,
parágrafo único, do artigo 42, do Decreto Estadual 47 .34412018, de 23 de janeiro de 2018.

conforme determina o inciso l, do

4. CONCLUSÃO

Em face ao acima exposto, verifico que o pedido é juridicamente impossível, não sendo possível o deferimento.
E como submetemos à consideração superior.

TALITA CAMILLE DA SILVA RAMINHO - 125.722

quinta-feira,2 de maio de 2019
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