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EXMO SR. SUPERINTENDENTE DE REGULÀRIZÀçÃO AMBIENTA], DO NORTE

DE MTNAS

Processo n" 79595/2008/OO1/2073 L

. ,M ORTÊ OE MINA§
,tocoro n" ,jl!-l_g I âtz lao li

leceb,c^ ..,,. 35..F,?le'{
t !c 'y4.-*-a-i_L bty*

TSEODORITS GERÀRDUS COIÍELIS SÀ!IDER.Í!, brasifeiro, casado,

lnsclilo no CPE nô 067.282.620-L5, , endêrêço Avenida José

Luiz Adjuto no368, Centro, Unai/MG, CEP 38610-000, e-mail:
jurj.dico"alucianoeofiveira.corn,br; vem, êtravés de seus

advogados devidamente constituídos, aprêsentar BECT R.sO

ÀDMINISInÀTIVO contra decisâo que indeferiu o pedido de

renovaÇão, nos ternos do ait. 9Ô, V, do Decreto Estadual no

46.953 de 2016, requerendo quê sejam recebldos âs razões
reculsà1s e, não sendo recOnsiderada a mencionada decisào,
que sêjam remetidas à apreciação peta IrNIDÀDB REGIONÀL

COLEGIÀDÀ DO IIORTE DE UINÀS.

Unai,/MG, 19 de outubro dê 2018

Ger ,,\ranoLu
/MG 133.870

Débora Lopes Luciano
oAB,/MG 185,7 4 9

Rua fduardo lodrigur Baóora, ]81 . l'Ândar- ftnrro . (tP ]8.ót0-000 - llmi . íina Genir - Tel. 38 l6i7.l?7i
Imril heracondtoriarmbiental@yahoo.com.br



RECURSO ADMNINSTBÃTM: THEODORUS GERARDUS CONEIIS SANDERS

URC COPAM NORTE DE MINAS

pRocEsso ADMNTSTRÂTIVO N. 19595 /2 0 0 8,/ 001,/2013
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DOUTO COLEGIADO,

O Recolrente foi intj-mado da dêcisão que arquivou o pedido
de licenciamento ârüiental em 27.09-2018 através de

publicação no Diário Oficial dê Minas Gêrais, por nào

atendimento das informaÇões complenentares solicitadas
através do OÊ. SUPRÀM Nl"L n" 227/20A4.

No mencionado ofício, foi solicitadô ao enpreêndedor oito
informaçõês conplementares das quai-s. teo!icamente, oào

foram cunpridas o iten 3; 4; 5; 6 e 7, motivos quê não devem

levar ao arguivamento da licenÇa, na forma que passa a expor-

1. ITE!,T 3 - DÀ ÀPRESENTÀçÃO DE COMPRO1IANTE DÀ

DSVOLUÇãO DÀS EMBÀIÀGENS \rÀZIÀS DE DEFENSMS

Àcúco,.Às, À!,sru coü@ REcrBo DE ENTREea Dos REsÍDuos

CLÀSSE IT À B{PRESÀS DE RECTCI,ÀGBí

Sobre esse ponto, foi informado que o comprovante de

dêvôIução das embalagens vazias foi protocolado, porém o

empreendedor "não apresentou os recibos de entreqa de

resÍduos cfasse fT".

Rua lduardo lodriguer Barbon, ]81 . l'Ândar - (rnrro . tEP 18.ó10-000 . llnai . llinas Gerair - Ie
Imail: hgxaconlultoriaanbiental@ yahoo.om.br

18 ló77 []7

É iÍnportante rêssaltar que O EIPREENDU,EITEO XÁO ESTÀVÀ fr_ , 
. 

. .

OPERÀçÀO, e, portanto, devido ao voLumê de cofêta sêr mUito/ I

pequêno, não há sequer possibi tidàde de recibo dà .u.tr":.§çn/ I

uma vez que âs ÀTIVIDÀDES QrrE cERAt RESÍDUOS 4q,+oàF.,,aoo irrÍxnras. i\lY
\ «--
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2. ITEM 4

sÉPTrcÀs

cRoNoGRÀIA DE rNSTÀr,ÀÇÀO DÀS FOSSÀS

Quanto ao ctonogrâtna.

5-NÃo
segue em anexo.

3. ITEM

PROEOCOI,o

SOIJICITÀOD

DO PEDIDO

NO OFÍCIO

Conforme

exigência

ÀPRESENITOU À À}.ÍUÊNCIÀ NE.{ O

DE À}IUÊNCIÀ NO IPEÀN CONFORME

|29O/2OL4 DÀ SUPRàÀ{ NM

Importantê pontuar que houve, durantê o periodo dê análisê
de processo, uma mudançê na Iêgislaçáo r.eferente à anuência

do IPHAN, com a publicaÇão da Lei Estadual h" 21.9'72/2016,
que dispênsa a anuência do IPHÀN, uma vez que o

empreendimento não impêcta em terra indigena, quiloÍüola,
bem cuflural acautêIado, em zona dê proteÇâo de aeródromo,

em área de proteção ambiental nunicipal ou em área onde

ocor!ê a necessidade de rêmoÇão de popufaÇão ating-ida,
conforme dêclaraÇão em anexo.

4. rrEM 5 - ÀpREsENTÀR aNifu,rss Dos Er"LIrENrEs Do

srslEla sÀo

Da mesma forma do iten 3, c@o o eúprêelrdj-lento aão estawa
eo opêraçâo, não há volume suficiêntê de efluentes para
irealização das aná1ises. sendo uÍna exigência que deveria vir
em forma de CONDICIONANTE no licênciamento aÍnbiêntal, e não

na anáIisê da licença.

ITE'í 7 cÀRÀcTERr ZÀçÂO DÀ FÀrr!{À

oficio encaminhado êrn 23.03.2015 (doc.
já êstava contemplada no Estudo de to

)

lua [durrdo fiodrigues laôor4 381 . l' Ândar . (entro - (tP ]8.ó10.000 . Unaí - tíina Guair . Tel. J8 lói7.1777
Imait íexaronultoiaambiental @yahoo.rom.br
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Ànbiental, sendo que o grupo ictiofauna não foi contemplado

por nâo existir manancial ou culso hidrico no êmpreendinento.

Nestes te:rrnos, requêr a reconsideraÇão da decisão que

determinou o arquivamento do plocesso de licencianento ou,

sucessivamente, que estas ra2ôês sejan encaminhadas para

julgamento pela URC-NOR.

Teflnos ein que pede deferimênto,

Unai /MG, 9 de outub de 2 018

Gerafdo 1 ! Lucia

,/MG 133.870

Débora Lopes Luciano

oÀ8,/MG 185.749

Rua tduardo Rodriguer BarborE l8l - l'lndar - (emro . (tP 18.ó10.000 . Unai . tíinu Gerair - Tel. J8 ló77.1777

Imril: hexaronruhoriaambtntal@ yahoo.com.br
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PROCURàçÃO

TEEODORUS CERÀADUS CON§EI,IS SITTDTAS,
portador do CPE n" 061.282.620-15, r.esidente
e domiciliado nesta cidadê, podêndo sêr
encoâtrado na Avenida José Luiz Adjuto
n"368, centro DE Unai/MG.

OUTORGÀDO

TEÀI.ES .! TNÍCÍÚS BEXONES OLTVEIR,À,
brasileiro, casado, advogado inscrito na
OABMG sob o n."96.925; e GERÀLDO DONIZETE
Lt C!NÍO, brâsiIeiro, casado, advogado
inscrito na OÀB/MG sob o n"133.870, taRI.A
àPÀÀECIDÀ Í.OPES Í.UCIàNO, brasileira, casada,
advogadâ, inscrita na OAB/MG sob n'155279
DÍ:EORÀ rOPES rUCleNO, OÀB,/MG 185.749, e ao
estagiário ÀLEJaÀllDRE LOPES RESENDE, inscrito
na OAB/MG 44.'780 e coD .scaitório
profisêiouaL litüado à Rua Eduardo Rod!iquês
Earbosa n"38:.- 1" andâ! ê.ntro - gnaí-llc -

Pefo presente instrumento, o outorgante aupra qualificado
nômeiâ e constitui seus bastantês procuradores os acima
outorqadôs, com poderes para o foro em gêra1, Podendo
referidos procuradores praticar todos os atos do plocêsso.
contestar, alegar, impugnar, arguir falsidade, receber,
emitir r:ecibo, dar plena e geral quitaÇão. exibir
comprovantes, rêpresentâr o outorgante ondê nêcessálio se
fizer, transac-ionar, renunciar ao direito que se funda a
aÇão, assinar termos inclusive de compromisso, prestar
declaraçôês e assiná-las, firmar partilha, rêcorrer,
substabelecer com oll sem reservas, e tudo mais praticar ao
fiel cumpri-nênto deste mandato, beÍn cono aprêsêntar recurso
nos autos do processo administrativo n" 19595 /2008 / 001/20a3

Unai-MG, 19 de outubr 2 018

THEODORÜS COR§ELIS SÀ}IDERS

Pá8ina 1de 1

OIIIORGÀNTE :

(
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Unaí,23 de Março de 2015

A

SUPFAM NM

ReÍ.: Processo Adminisúativo COPAM no í 9595/20081001/20í 3

Empreendedor: THEODORUS GERARDUS CORNELIS SANDERS

Empreendimento: Fazenda Reunida3 Rio do OuÍo, Londrina, PÍimeiro de

Maio, São João E Sarandi

Em atendimento a solicitação de informaçôes complementares item 7

do oÍicio OF. SUPRAMNM/d no 22112014 vimos por intermédio deste

esclarecer:

L No ltom 28.2 - Área de Estudo do documênto Estudo de lmpacto Ambiental

(ElA) apresentedo consta o seguinte parágÍafo: "Foram realizados

levantamentos expeditos de campo em pontos ,êplêsênÍaúyos das pincipais

iitofrsionomias e fotmações da árca, a pÍimoira campanha foi rcalízada no

pedoc,o dô lü09/1N12 a l w/in12. Já a segunda campanha realizada no

locat do estudo, sê fêz no parto<ro de 22n3/in13 a

26103/i0l3.Considerando a extensão e a confrguração espacial da região de

influência do rcseNatório e com o objetivo de Noduzir-se uma amostrapm

relativamente unifome, a êscolrla dos pontos de amostragem, ceme do

método, buscou englobar os pincipais sistêrnâs naÍurais e facilitar a integração

posterior dos dados e anárbes seÍor,br,§' (GÍifo nosso)

Portanto, foram realizadas duas campânhas de campo na ADA

âbÍângendo o perÍodo seco (19/09/2012 a 1610912012\ e pêriodo chuvoso

e2t $ r20't 3 a 26 I 03 120't 3).

2. O Grupo iciiofeuna náo foi contemplado no esludo por náo existjr manancial

de águâ nâ ADA do empreendimento, conforme Íigura a seguir.



Legendo

I aor

Figurâ 1: ADA do empreendimento

Sendo assim solicitamos considerar atendido na integra a solicitação

efetuada pelo item 7 do oÍicio OF. SUPRAMNM/DT/N. 2211201,4.

Atenciosamente,

da Silva Ribeiro

io 57.858/04-D

Endereco oara corresDondência:

Av. José LuizAdjuto,618. Centro

CEP 38.610-000. Unaí-MG
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Unaí, 19 de outubro de 2018.

SUPRAMNM

Ref.: Processo Administrativo COPAM ne ,;gSgSl2Ot,ElgO,,l2OLf

Empreendedor: THEODORUS GERARDUS CORNELTS SAÍtDERS

Empreendimento: Fazenda Reunidâs Rio do Ouro, Londrina, pÍimeiro de
Maio, São João E Sarandi

ITEM 5 - OF. SUPRAMNMIDÍ|í,e 22tlzo,4

Considerando que a Lei 21.972 de 21 de Janeiro de 2016 que dispõe
sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - e dá
outras providências em seu Art. 27 diz:

"Att, 27, Cdso o empreendimento reprcsente impdcto sociol em terro
indígend, em terra quilombold, em bem cultural ocoutetodo, em zond de
üoteção de aetódrcmo, em área de proteção ombientol municipol e em
área onde ocoro a necessidode de remoção de poputdçõo atingidd,
entrc outros, o empreendedor deverá instrufu o processo de
licenciamento com as lnformações e documentos necessários à avoliação
dds ínteruenções pelos órgãos ou entidodes públicos federais, estoduais
e municipais detentorcs das respectivos oúbuiúes e competências pora
anólise.

§ 7" Fico o Poder Executivo outorizddo o celebrü temos de coopetoção
técnica com órgãos ou entidodes púbtícds Íederuis, estodudis e
municipois, objetivando o lorneeimento célere das inlormoções de que
ttatd o cdput, com o intuito de cumprir os prozos deftnidos nestd Lei.

§ 29 Coso os inÍormações e os documentos de gue tiotd o cdput sejdm da
árcd de competêncio de órgãos ou entidodes estoduais e municipais, o
pmzo pdÍd maniÍestação devetá ser compatível cotn os pmzos previstos
nestd Lei.



§ 3" A documentdçõo de que úoto o cdput poderá set juntddd no
decorrer do tramite do ticencidmento, desde que opresentoda dntes da
entrddo do processo na pouto de decisão pelo órgão competente,
devendo ser considercda quondo do deliberoção." (Grifo nosso)

Solicitamos que a análise técnica do licenciamento ambiental do
empreendimento acima em epÍgrafe seja concluída uma vez que nesta
oportunidade estamos declaÍândo na forma da Lei 27,972/20L6 em seu
Art. 27 que na área do empreendimênto Fazenda Rêunidas Rio do Ouro,
LondÍina, PÍimeiro de Maio, São João E Sarandi não ocorre impacto social
em terra indíBena, em terra quilombola, em bem cultural acautelado, em
zona de proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental
municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de população
atingida, entre outros-

sem mais para o momento.

Cordialmente,

Eng.e Agr.e Jo ernando Moraes Carbonell
EA 4569|D

Responsável Técnico

Endereao para corresoondênciâ:
Av. José Luiz Adjuto,618. Ceotro
CEP 38610'000 Unãi-MG

/



Unaí, 15 de outubro de 20'18

A
SUPRAMNM

Ref . : Processo Adminlstraüvo COPAiI n' í 959512008100í 1201 3

Empreendedor: THEODORUS GERARDUS CORNELIS SANDERS

EmpÍeendimenro: FAZEI{DA -REUNIDAS RIO OO OURO, LONDR|NA,
PRIiIEIRO DE MAIO, SAO JOAO E SARANDI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item Data/prazo
do projeto 25tO3t2015

Protocolo do projeto junto a SUPRAM 31t03t2015
90 dias após a emissão da LOC

Sem mais para o momênlo.
Cordialmente,

,2/
Eng.o Agr.o F M. Caôonell

ultor Ambiental

Segue a seguir o cronograma de execuÉo do proieto de instalação das
fossas sépticas no empreendimento acima em epígrâfe:

ExecuÉo
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