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À SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SUPRAM - SM 

AO EXCELENTSSÍMO SUPERINTENDENTE JOSÉ OSWALDO 

FURLANETTO 

Referência: Processo de Licença de Operação Corretiva n°: 

25096/2.015/001/2.017 

~C)~'~ <; "&~ ld...G\B" 

~5 IOG /ê).O\~ 

RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

REENQUADRAMENTO DE PROCESSO PELA DN COPAM 

MOACYR MENDES GALV ÃO, brasileiro, casado, Agropecuarista, 

portador da cédula de identidade n°: 1.700.639, inscrito no CPF sob o n°: 

010.432.506-20, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, n°: 223, 

Centro, Carmo do Rio Claro/MG, proprietário da Fazenda São Francisco, 

vem por meio deste apresentar a defesa ao indeferimento do seu pedido 

de reenquadramento de processo pela DN COPAM N°: 217/ 2.017, por 

intermédio de sua procuradora e consultora ambiental REGIANE SILVA 

SANTOS, brasileira, solteira, Engenheira Ambiental, inscrita no 

CREA/MG sob o n°: 162082/D, com escritório técnico localizado na 

Praça Capitão Tito Carlos Pereira, n°13, Centro, Carmo do Rio Claro I 

MG. 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: MOACYR MENDES GALVÃO brasileiro. casado 
Agropecuarista ponador da cédula de Identidade nO: 1.700.839, tnscnto no 
CPF sob o n°· 010.432.506-20, residente e domiciliado á Rua Getúlio Vargas, 
n"223, Centro, Carmo do RIO ClaroiMG 

OUTORGADO: REGIANE SILVA SANTOS btasilelf8 sotten. Engenhe.ra 
Ambiental. ~nscnta no CREAIMG sob o n"' 162082/0 e CPF sob o rf 
101.596.836-88 restdente e dom!Cihada em Carmo do Rio Claro com o 
escntóno Terra Engenharia, situado na Praça CapttAo Trto Carlos Peretra, n° 
13. Centro Carmo do Rto ClaroiMG 

PODERES: A quem confiro poderes para repréSentar-me. perante SUPRAM
SM. SEMAO, IGAM. IBAMA para proceder a Regulanzação Ambiental Junto 
aos órgãos competentes. podendO tudo requerer, apresentar e asstnar, abnr 
quaosquer bpos de processos pertinentes. ter VISta em processos, 
acompanharldo-os até o final, fazer provas juntar e desentranhar documentos. 
prestar declarações assinar termos FCE e requerimentos impugnar recorrer 
podendo contratar e defender todos os assuntos. negócios e interesses da 
empresa outorgante, enfim, praltcar todos os atos necessanos ao bom 
desempenho deste mandato A presente procuraçêo terà a vafldade de 01 (um) 
ano. á contar dá data dé asstnatura 

Carmo do Rio Claro 13 de Setembro de 2 017 

MOACYR MENDES GALVÃO 
CPF: 010.432.506-20 

CARTÓIUO 00 1' OFiciO DE HOTAS 
c-o 6o Rio 0.0 · MG 

R.tconh~o por sMIINnç~ l(s) ,...l(s)lk -CVJI W!IOU GAlVAO 

E.-r. ~ ~ ~"fo-..--:;; 'tiO:.~ 
Oouft ;l:lt'l~C.-..lii!..,-~ 

.JlU-'I!n'!J~ um.W~·•~ ~ 
e1101. IIU.$S llfC.: IIU.%7 TfJ: IICf.U 

lOUI. Rt629 

Anexo 01 : Procuração do empreendedor Moacyr Mendes Galvão, 

conferindo poderes a Engenheira Regiane Silva Santos de 

representa-lo perante a SUPRAM-SM. 
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DOS FATOS 

Conforme parecer técnico de Licença Ambiental Simplificada 

(RAS) n°:0376330/2.018, o indeferimento do pedido de 

reenquadramento do referido processo, se deu pelo fato do mesmo 

apresentar erro de preenchimento do FCE eletrônico encaminhado, em 

que o empreendimento é enquadrado em Licenciamento Ambiental 

Simplificado (LAS), via Relatório Ambiental Simplificado (RAS), tendo 

fator locacional resultante O, sendo que após análise foi verificado pela 

plataforma IDE - SISEMA , a incidência do critério locacional de 

enquadramento prevista na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, cujo 

peso é 1, resultando, portanto, na classe de Licenciamento Ambiental 

Concomitante - LAC 1, ocasionando também à insuficiência técnica dos 

estudos apresentados, por não se tratar mais de uma licença 

Simplificada. 

' A DEFESA 

O processo mencionado acima já se encontrava formalizado junto 

a Supram Sul de Minas, no âmbito da DN 7 4/2004. Em virtude da 

revogação da mesma, a técnica responsável foi informada pelo Núcleo 

Operacional de Passos, que poderia optar pela migração do processo 

para a nova modalidade, no caso, a DN COPAM 217/ 2.017, via ofício 

n°: 0212268/2.018. 
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Recibo de Entrega de Documentos N° 134664612017 

Recebemos Go ernp'""óedot MOACYR MENDES GALV.lO Mtebeleclcle na ROO MG 1&4 KM 4.5 VIRAR A 
ESOUE!mA !Gol 2.5, VIRAR A ESQUERDA 10 .. 1. no t"'.....apoo ele CAAMO 00 RIO CURO. 011 ~ ~ 
ebeoxo referenle ao proeeuo de LOC • LICENCA DE OPERACAO EM CARA TER CORRETIVO COPAM ~ 
2509812015100112017 SUPRAMSM • $upennf6nd.n<'~ Regoo<lll de Regufenzaçjo Arnb•tnUI Sul de Monas 

• 

134662512017 Oec:ler8Ç6o orynill ele( a) Pre._..,,..) MI.II'IICIJ)81(M) ir'llo11nand0 que o local e o flpo de~ eetlo 
ern conlormiCiaóe com 11 1411s e regulamento& ad~r•IIIStraovoa óo rnunlc!plo.{Corltorrne modelO emitido pelo site 
..,_ Mmaó mg gov br. ene• o ao flobt) 
134~17 PCA • Plano dl Co.,.. kx-ntaletrtor8do conbme novo Termo dl Ref., .. lda (11• or\eiafllçCa no 
www feem.bfl • rupedrve ART • Anolaçlo de Responaablhclaóe Técnica ouotaoa ou 8QIJiYMnle do ~~~~ 
responM•el. com~ • alivieMO. 11m do bcet>Citmento 
134663212017 RCA • Ralli6rio de ConlroleAnóantal elnboi'D>oon.'ofme novo Termo de Rér6nal (ller oneniiÇ.6el 
no www INI!I.llf) t r~ a NU· Anoeaçlo ele R~ Tkniet QUiCada. ou eqy1Vaiellle dO~ 
rwPOIIM,.r. c:ot~!.,.plando • IIMdade r1111 do ~ 
134662312017 Requeti•llltiiO de licetça (c:ot1fQI!N modelo emitdo pilO toCe www.Mmed .m; gov.bf. -xo eo FOBI) 
1346622/2017 Proançlo ou~. que eott:pove V'lna.llo cem o eup .. ,~. él 0111- 11oat que 111'ne o 
FCEI {QoMndo fofO CMO~ 
134662412017 ~ geog~tbl de um PQ<liO '*''111 do enpeenclmeii!O en ~. l.ongltuele ou ern torrntto 
UTM. 
134f!62912017 e«;e tigle!. econ.-.:.c~a o.~ 111 01•40 que conleie com o~., ... .,...,. ÕOCII~ilr> 
~· 
134662S/2017 Documettlo que compro..,. • dllle de 1m~ det -'CIIdü 1 ser loc.endacles !aiS como. C8rtiO ele 
podutor 
MW. rent *lo agror6J&O,-* de VIIOOWÇIO -~ 1 1, noiM loo;:a• ele tqJ•IO ele 'T' ' fie-s e ••rviQOS ,..t'WI 

-~ 
~ 
t 3ot86281201 7 R.ec:lbo do pegerl>eniO • OAE' 
134882712017 ~de~ do Olaaelro T6c:Noo F.oeral 
1341183112017 Olq:UIIeCOplparaco,...!noa,de~ern~li:lcllou~ eleQ!Mda~. do 
requenmento óe lança n'.2509el2015. 

REGIANE SA. VA SANTOS 

~~~~0.. 
... ~Gomes de Sc)ó;z:a 

VAAGINHA ~de NcT•embro de 2017 

FAZENDA SAO FRANCISCO · M 10.154 --""'& r JU>fTk) TITO CARLOS PEREIRA - COIT'RO 

• 

Anexo 02: Recibo de Entrega de Documentos referentes à LOC -

Licença de Operação Corretiva, comprovante de formalização do 

processo, conforme enquadramento na ON COPAM 74/2.004. 
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f,0\1 R'OU<)t,f\OOm \11,\S(;~R\l' 
'H tu· r \RJ \ 1)1 F\1 \DO O f \tliO \\1111 'lt [ Ol 'F" OL\ 1\lt.' lO<;( "Tf' r~ \1 l. 
CO"nlllll'I\DI \1.01 POIITK"\ \\IBff'l\1 CI>P\'1 • 
'' rt RI' U 'llf'l 1\ lll C,ICl' \1 O( \til() \\I Bit' 11 I lll'~'' OI \ l\11 "~"I 'r F 'T\ \tI 
'"'""'R~d•ll<tolwarh \.-uldlh•-

Ofl NRRA/Passoc n• 021226812011 Pas.os 08 <Je ~QO de 2018 

Refdncia. Processo COPJII.A 2509612015/00112017 

Em obsel'v~naa a Oeliberaçio Normativa COPAM N.0 21712017 que revoga a Oeliberaçlo 
Normativa COPAM 7412004 wnos •nformar que o Processo AdrnnostraiNO formalaado JU1110 a 
SUPRAM SM para Regulanzação Ambiental de seu empre«<d.mento mediante solootaçllo de 
Ucenç. Ambi«ttal de Openlção em Caráter COfBtíva (LOC) passou a ser enq.,adr.ldo, 
Provavelmente na modalidade de Ucenclamento Ambiental Simplificada - LAS 
subsidilldo com Relatono Ambiental Simplifludo LASIRAS. O devido enquadramento 
poderá ser cons. ttado por meao da femlmenUI de Slll1Uiaçlo ésponlvel na plal.afomla do 
Sdlema de Requeomento de lteene>amento Ambiental da SEMAO 
ht.tDJibcenoamento mr•oamb!ente mo goy br/. onde será soliCitado a dOflllaçAo refefente ao 
oúmero dt cabeçila eXIStentes no empreend.mento (quantidade mâlOma de animaas 
c:onsoder.lndo todas as fases da produçllo 1 unodades produUvas como gaataçao m~le~Tlidade. 
creche engorda e t~ reproduçlo e marrh) 

Desta f~ vimos soliCitar que Seja preench1do novo Formujáno de Caractenzação do 
Empreendlmc!nto FCE drsponiwl no UIO eletrOnoco 
!!ruL l!2tnaamen!O !!lt!OiQlboente !!lQQOY brtS!1e/rtQu•S!CaO çuo seja de jntcrnse do 
empmnc:!edor RO!' m;grt! pa!"f noxl !!lOdalldldt. 

Ou w rnanateat. conforme e5tabelece o Inciso 111 do art. 38 da ON COPAM N.• 217/2017 peta 
perman6noa nos cnlénos da ON COPAM 7412()04 alé a data de Q51!W2011 

lnfonnamos que os Tecnocos/Anahttas do Proc:e5SO AdiT\OIIIStl'atJV Ul'-n Messias lobo, 
Alessandro Francisco doe Santos, Ceur Augusto Fonseca e Cruz e Anderson R•míro de 
S~quelra colocam-se a cisposlçao para nc:l•eoer ~el'lluatS d\Mdas que lenha o 
empreendedor ou consútona por ele 0001ratada 

Atenciosamente 

(\_(,, , -
ALESSANo':w ~RANCISCO DOS SANTOS 
Coordenador ReooonaJ 1 ANI1tta Ambten~ 

NRAA Pas- SUPRA&.~ 'Sul de.,..._ 

REGIANE SILVA SAJIITOS 
Praça Capltáo Trto Carlos Peretra, 13 
Centro - Canno do Rio Claro I MG - 37.1 SO.OOO 

~tr.PtrJ'e J SlPR.A.USUOI,._ 

• 

AW..._r.••r• 109- ......,..M - Patoall.IG 
13'1~ .. ,~ lnoc>o\~mgpbl 
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Anexo 03: Ofício encaminhado pelo Núcleo Operacional de Passos, 

info rmando sobre a possibilidade de migração do referido processo 

para o reenquadramento na nova legislação DN COPAM 217/2.017. 

O interesse pela migração também foi informado pela técnica via 

ofício, cujo mencionava o aguardo de instruções estabelecidas por 
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aquele órgão para a conclusão do processo, por se tratar de um 

procedimento novo, o qual necessitária de orientação técnica. 

Carmo do Rio Claro, 05 de Abril de 2.018 

OfiCIO n° 0512.018 

Ref. Processo de LICença de Operação CorretJva n" 25096/2015/00112017 

Assunto: Sol10taç:Ao de migração para ON COPAM 217/2.017 

N~RA Pa$Sos/ MG - SUPRAM I Sul de Minas 

Coordenador Regional Alessandro Francisco Dos Santos 

Gestora Ambiental lílian Messias Lobo 

O processo aCima tnenCIOnado refere-se à LJCenÇa de Operaçêo CorretiVa da 

atividade de Su1nocu1tura de CIClo Completo, reahzada na Fazenda São 

Franasoo de propnedade do Sr Moacyr Mendes Galvão. 

Conforme ofic:ao recebido, venho por meiO deste 1nformar o interesse do 

empreendedor em m.grar o f!Ce008mento da sua atMdade para os cntenos 

estabeleCidos na nova legislação y,gente a Oel•beração Normativa COPAM 

n": 21712 017. 

Por se tratar de um processo já foonahz.ado não foi realiZado o preenchimento 

de nova doeumentaçêo. com o intuito de aguardar as instruções e dtretrizes 

estabelecidas por este órgão. para uma melhor e ma1s eficaz conclusão deste 

processo. 

Atenaosamente, 

. , , 

REGtANE SILVA SANTOS 
Consultora Ambiental 
CREA/MG: 16208210 

Anexo 04: Ofício encaminhado pela consultora responsável, 

informando o interesse pela migração do referido processo. 
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Em resposta foi enviado pelo Núcleo Operacional de Passos, 

outro oficio de n°: 0258770/2.018, informando a necessidade do 

preenchimento e envio de um novo FCE eletrônico, para que a migração 

fosse devidamente efetuada. O que foi realizado pela técnica. 

GO\. k.'O DO l S f.\00 OE \li' AS t.t R.\ h 
~~I'RLr\IUA llt t:ST-\0001 \U:IO \\1811'\"Tf I 01\f'\\01 \1\lt'\rOM \1 1'\ l \\[1 
Hl''>lLIIO ES"T \01..-'l OE POI..ITI( \ 4\1811:'\ l \L - ( 01'\\l 
'11 P1 Rl>j I~ "Ot't('l\ REGI O' \ l.Df \11.10 \\1811 Vfl. I Ofl,l'\'01 \'I \I I "I O 'll> I E' T Á\ FI 
, ..... ~~q..,..,. 4t Rl1twlan<:l{i<J \oobicaul do l'a•-

OF. NRRA/Passos n• 025877012018 Passos. 06 de abnl de 2018 

Refertnela: Processo COPAM 2509612015100112017 

Assunto Reenquadfamemo de processo pela DN COPAM n• 217/2017. Ato_., -ofoo ,._ •alo:: e~ ollftX>OSSO- n • ~15001/2017) 

Prezado Senhoc 

~>derando as alterações do porte e do potenecal pofuldor/degradador, assom como íoelusAo dos 
enténos loeaaonais ptiJmOYidas pelO novo marco reg~Aatóno do bcenaameoto a'llbiental e sua 
inod~a nos processos em trarn.taçlo nesta Supram. e que nJo hOOve mandes~o nos termos 
do IOCISO 111 do art 38 da Oelibefaçlo NormatJva COPAM n" 217.12017, toma·ae neoessVIo o 
reenquachmemo do processo adrTIIM11llhw ~· 2509612015100112017, de V. Sa , formahzado nesta 
Supra. '!'I 

Pata venficaçao do novo enquadramento delletá ser realizada nova caractanzaçlo por metO do 
SIStema de Requenmento de Ucenaamento Ambiental, disponobiliudo no lt!IO eietr6nleo 
nt!l! ,,>eenpamtnto !T!f!O!I'r.ble'lle mg QO't bl'12rte.lin(je11 

Após esta nova earactenzação caso seu processo SeJS reenquadrado nas modalodades de 
Llcenoamento Amboen131 &mpilfJCado. com Reta1óno AA-blental &mplif!Cido tlAS RAS) ou 
Lteene4<lmento Ambiental ConvenCtOnal (LP. LI e LO concedidas em fases aueessrvas ou 
concomitantes). o FCE Elett6noeo gerado no SIStema delndamente aumac:to deverá ser 
eneamtnha<lo Vl3 CorretOs ou prolocola.CIO junto a er.ta Supenntend6naa Regtonal de Regulenzeção 
Ambiental- Supram Sul de Minas no prazo de 15 (qUtnZe) dias a contar do recebimento de5te 
ofiCio, sob pena de arquiVamento do refendo processo por tnsuficltnCia de 10formaçOes para 
cooclusAo de sua análtse. 

Entretanto. caso o eml)feendlmento seja reenquadrado na modalidade de Lloença Ambiental 
Stmphficada, por metO de cadastro eletr6mco (lAS Cadastro) V Sa devera finaliza~ o requel1mento 
desta licença no sistema reaflzando o upload de todos os documentos requendos Neste caso V 
Sa tamb*m deverá fazer o upload do Documento de Arrecadação Estadual - DAE que c:omp6s o 
loeenaarnento obJeto deste reenquadramento e o Oflao de requenmento de ~uadramento 

Sendo só o que se c:umpre para o momento. aprovettamos o enseJo para renovar protestos de 
estJma e conSideração 

A!enoosarneo!e r 
GtC-- --- - ~ ALESSANORO FRANCISCO DOS SANTOS 

Cooróenaclor Regoonal AnaOisla Ambiental 
NRRA Passos • SUPRAJA 511 de Minas 

REGIAH.E SILVA SANTOS 
P~ Captt.lo rtto Carlo$ Pereira, 13 
Centro-Canno do Rio Claro/ MG-37.1~ 

~•Ptrcoe f~SGt•,.._. 

/peC=c: _: -
'iilJAN .SSIAS LOBO __ _ 

Geslora Amboeotal do NRRA- P8SSOIIMG 
SUPRAM Sul de Mloas 

R .. ~,- 101----P ..uG 
t35.'lm.;1,. 1no,rtr-o«~maplw 

• 

Anexo 05: Ofício enviado pelo Núcleo Operacional de Passos, 
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solicitando o encaminhamento do FCE eletrônico, conforme novo 

reenquadramento. 

Considerando ser um sistema novo, o qual encontra-se em 

fase de adaptação, cujo, cada acesso está disponível uma nova 

versão do FCE e também pelo curto prazo estabelecido para a entrega 

do mesmo, cujo foi de 15 dias, houve falha no preenchimento do 

mesmo, decorrente de falta de informação e não de má fé, o que será 

explicitado a seguir. 

A falha no preenchimento ocorreu no módulo 1, fase que estão os 

questionamentos referentes aos critérios locacionais de enquadramento, 

cujas respostas dependem do acesso ao sistema informatizado da 

infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema), 

disponibilizado no site: idesisema. meioambiente. mg. gov. br. 

Ao desenhar o polígono da propriedade em questão e acessar a 

camada de remanescente da vegetação de Mata Atlântica, foi verificado 

que a mesma encontra-se apenas na área de Reserva Legal da 

propriedade, a qual está devidamente averbada e preservada, e, 

portanto não onde se localiza o empreendimento a ser licenciado, o que 

ocasionou a confusão no preenchimento, acreditando que o mesmo não 

se enquadraria na incidência do critério locacional, por parte da técnica 

responsável. 

Conforme o Art. 1° da Seção I - Do enquadramento das 

atividades e empreendimentos, do Capítulo I - Do processo de 

licenciamento ambiental, DA DN COPAM 217/2.017: 
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"O enquadramento e o procedimento de licenciamento 

ambiental a serem adotados serão definidos pela relação 

da localização da atividade ou empreendimento, com 

seu porte e potencial poluidor/degradador, levando em 

consideração sua tipologia." 

O anexo abaixo retrata a informação acima. 

Anexo 06: Imagem do polígono da Fazenda São Francisco, 

gerada no sistema IDE- Sisema, com a camada de Remanescente 

da Mata Atlântica Ativada, demostrando a área somente sobre a 

área de Reserva Legal da propriedade. 



• 
• • 

Conclusão 

A parte técnica responsável pela formalização do processo 

reconhece a falha, porém por se tratar de um sistema novo e o curto 

prazo para a reorientação do processo, requer a este órgão o direito a 

retificação do FCE encaminhado e a possibilidade de apresentar os 

estudos e documentos necessários ao Licenciamento Ambiental 

pertinente ao empreendimento, conforme a novo enquadramento pela 

legislação DN COPAM 217/2.017. 

Conforme §6°, do Art. 17, DA Seção 111- Dos Estudos Ambientais, 

da DN COPAM 217/17: 

"O órgão ambiental estadual poderá solicitar, 

justificadamente, outros estudos necessários à 

correta identificação dos impactos ambientais, 

em função das intervenções causadas pela 

atividade ou empreendimento, suas 

características intrínsecas e dos fatores 

locacionais." 

Declara ainda que o empreendedor apesar de ainda não possuir a 

licença, realiza todas as praticas advindas de sua atividade de forma a 

atender todas as exigências estabelecidas pela legislação ambiental 

pertinente, informação que pode ser comprovada pelos estudos 

ambientais PCA e RCA apresentados na formalização do processo, 

conforme a DN COPAM 74/2.004. 
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Conforme §5°, do Art. 8, da DN 217/2.017: 

"O órgão ambiental competente, quando o critério 

técnico assim o exigir, poderá, justificadamente, 

determinar que o licenciamento se proceda em 

. 
quatsquer de suas modalidades, 

independentemente do enquadramento inicial da 

atividade ou do empreendimento, observada 

necessidade de apresentação dos estudos 

ambientais especificamente exigidos e respeitado o 

contraditório." 

Em direito ao recurso estabelecido pelo decreto n°: 47.383, 

fundamentado no Art. 40 e também pela necessidade de adequação 

ao novo sistema, solicito a este órgão a revogação do indeferimento ao 

pedido de reenquadramento do referido processo e a oportunidade de 

concluir os estudos referentes ao Licenciamento Concomitante - LAC 1. 

Conforme §6°, do Art. 26, da Seção 11, da DN COPAM 217/2.017: 

·uma vez arquivado, o processo de licenciamento 

apenas poderá ser desarquivado: 

I- por decisão administrativa que deferir recurso 

interposto pelo empreendedor; 

11 - por autotutela administrativa." 
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Termos em que, pede deferimento. 

Carmo do Rio Claro I MG, 21 de Junho de 2.018. 

REGIANE SILVA SANTOS 

ENGENHEIRA AMBIENTAL 

CREAIMG: 162082/0 
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À SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SUPRAM - SM 

AO EXCELENTSSÍMO SUPERINTENDENTE JOSÉ OSWALDO 

FURLANETTO 

Referência: Processo de Licença de Operação Corretiva n°: 

25096/2.015/001/2.017 

RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

REENQUADRAMENTO DE PROCESSO PELA DN COPAM 

N°217/2017 

MOACYR MENDES GAL VÃO, brasileiro, casado, Agropecuarista, 

portador da cédula de identidade n°: 1. 700.639, inscrito no CPF sob o n°: 

010.432.506-20, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, n°: 223, 

Centro, Carmo do Rio Claro/MG, proprietário da Fazenda São Francisco, 

vem por meio deste apresentar a defesa ao indeferimento do seu pedido 

de reenquadramento de processo pela DN COPAM N°: 217/ 2.017, por 

intermédio de sua procuradora e consultora ambiental REGIANE SI LV A 

SANTOS, brasileira, solteira, Engenheira Ambiental, inscrita no 

CREA/MG sob o n°: 162082/D, com escritório técnico localizado na 

Praça Capitão Tito Carlos Pereira, n°13, Centro, Carmo do Rio Claro I 

MG. 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: MOACYR MENDES GALVÃO, bras1le1ro. casado 
Agropecuanstâ, portador da cédula de Identidade n°: 1. 700.639, in sento no 
CPF sob o n°: 010.432.506-20, residente e domiciliado á Rua Getúlio Vargas. 
no223 Centro. Carmo do Rio ClaroiMG 

OUTORGADO: REGIANE SILVA SANTOS, brasileira, solteira, Engenhetra 
Amb~ental, 1nscrita no CREA/MG SOb o no: 16208210 e CPF sob o n" 
101 .596.836-88 res1dente e domiCiliada em Carmo do RIO Claro com o 
escritório Terra Engenharia, situado na Praça Capitão Tito Carlos Pere~ra, n° 
13 Centro Carmo do Rio Claro/MG. 

PODERES: A quem confiro poderes para representar-me, perante SUPRAM
SM, SEMAD, IGAM. IBAMA para proceder a Regularização Ambiental JUnto 
aos õrgáos competentes. podendo tudo requerer. apresentar e assinar abrir 
quaisquer t1pos de processos pertinentes, ter vista em processos 
acompanhando-os até o final, fazer provas JUntar e desentranhar documentos, 
prestar declarações. assinar termos, FCE e requenmentos, impugnar, recorrer 
podendo contratar e defender todos os assuntos. negócios e interesses da 
empresa outorgante, enfim, praticar todos os atos necessânos ao bom 
desempenho deste mandato. A presente procuraçao terá a validade de 01 (um) 
ano. a contar da data de assinatura. 

Carmo do Rio Claro 13 de Setembro de 2 017. 

MOACYR MENDES GALVÃO 
CPF: 010.432.506-20 

CARTÓRIO 00 1' OFICio DE NOTAS 
c-o do RJO Claro - MG 

Reconh~ por \l!IIII!INn~ >(s) r .... ~ si de: 
-CYI! . f iiDI:S GAI.VAO 

E.rr~.nr~ ?}~ta----~ ••'ctad~ 
oc-.... •t ·~J~w.ar1 C -,~,..,~~;:tn 

o~-cn -:a w:--4;:: , . ~z ·- •2 ~ ... 
E• Ol R f U 3 I! f C M l.tl ffJ_ lU t,-13 

T011>1 R$ 6.29 

Anexo 01: Procuração do empreendedor Moacyr Mendes Galvão, 

conferindo poderes a Engenheira Regiane Silva Santos de 

representa-lo perante a SUPRAM-SM. 
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DOS FATOS 

Conforme parecer técnico de Licença Ambiental Simplificada 

(RAS) n°:0376330/2.018, o indeferimento do pedido de 

reenquadramento do referido processo, se deu pelo fato do mesmo 

apresentar erro de preenchimento do FCE eletrônico encaminhado, em 

que o empreendimento é enquadrado em Licenciamento Ambiental 

Simplificado (LAS), via Relatório Ambiental Simplificado (RAS). tendo 

fator locacional resultante o. sendo que após análise foi verificado pela 

plataforma IDE - SISEMA , a incidência do critério locacional de 

enquadramento prevista na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, cujo 

peso é 1, resultando, portanto, na classe de Licenciamento Ambiental 

Concomitante- LAC 1, ocasionando também à insuficiência técnica dos 

estudos apresentados, por não se tratar mais de uma licença 

Simplificada. 

' A DEFESA 

O processo mencionado acima já se encontrava formalizado junto 

a Supram Sul de Minas, no âmbito da DN 74/2004. Em virtude da 

revogação da mesma, a técnica responsável foi informada pelo Núcleo 

Operacional de Passos, que poderia optar pela migração do processo 

para a nova modalidade, no caso, a DN COPAM 217/ 2.017, via ofício 

n°: 0212268/2.018. 
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0011~10 00 ESTAOO DE laiAS GEAAIS 
~Mio\ DE ESTADO DE UE10 AUSENTE E DESEl• ii'Ol WoiENTO 
WSTEioo'TÁVEI. 

Reobo de Entrega de Documentos NO 134664612017 

• 

Recebelnot 40 emp....-.clof MOACYR .. !ENDES GALV.i.O, .. t.oelecida,.. ROO MG 184 KM .& • .S. VIRAR A 
ESQUERDA KM 2.5, VIRAR A ESQUERDA KM 1, no mU/IICtpiO de CARMO 00 RIO ClARO, o. CIOeúmllntOs I1Staclo6 
abaoxo referente ao proc:euo de LOC • LICENCA OE OPEAACAO EM CARA TER CORRETIVO COPAM ~ 
2S096!2016/001/2017 SUPRAMSU. Su~ln(end6nela Regoonal de Regularlzlçlo Anlb•entill Sul d1 Monas 

• 

1:)4862512017 Oec:laraçao ongtNII <la{s) Prelecura(s) t...lum:lpel(u) lniOI'mando que o local a o bpo ClllnllalaçAo eélo 
em confOfmldaoe com u laia a regulam1n10s admtnt.uatrvoa dO munlCiplo.(Conrorm• modelo emitido pelo sfte 
www sem1d.mg.go~ br. -·o 10 fobl) 
134663012017 PCA ·Plano de Cantrole ~ etaboo-*' conlorme IICNO Termo da Reter6nc:>a (VIr~ no 
-'W fHm.bf) e r~ ART • Anoteçlo de R~ TO<:na ourleGI ou equnr-.n!e dO~ 
,...ponaa .. r comemplando • ..,..idaoe 1m do ~me<IIO 
1~2/2017 RCA· ~tOno de Con1101a ArnboenCa1. elabcQdoeo<~ ,_Termo dl R.-~ (V•-:~• 
no _...tMm or) • r~a ART ·~de R~biSdldl Ttenica quitada ou eQUfva!Mie 40 ~ 
,.ponM.,.II. contemplllndo • altotidade lim oo flcenctamet!IO 
1~17 Requerlrnenlo de b<lça (con'onne modelo -.bóo pelo aú-..m.d.mgp.br, ...,_ao FOBI}. 
1:).48622/2017 Proançlloou ~ que CIQI"Ili)IOWf! YlllC&AQ com O rJC»Mndll•oeJ*'- dl Plll~ fislca QUI IR te O 
FCEI {Quendo for o ..-oi 
134e62.&'2017 ~ 910\r' Me• de um PQitlo c:e1 •• dO «T1CC'Ml'ICIIn*'IIO - I d""' LonQrt•""' .,.. em IOmiliiD 
UN 
1 ~17 Cópoe dllgtlal. eco "lf*"•-.da Cll 01e .... _,., nh a ll'ldO QUI r:Dl'l- Clllft o Gligonll•*-vue em~ 
itr.pr1110 
13411626/20'7 ~10 que~ a dela detrnPatdaÇiodae a!Md.set • -IIC:enclildn, la>l oomo cattio de 
CII"OCkAor 
IUIII, roci".Oag~on6naoo. C*llodeV8CL-..ç6odol.,._ noc.e '*="• ele ac;u151ç110CIIm.lris a e--..!Qoa ,.._ 

-~ 
d UI1\>0f'4ldla 
1348628/2017 Railo do ~ICIO • DAE 
134862712017 c.n.tc.tdo ela AegulrideOe c!o C"'eeútl T knioo Flellral 
134~112017 Of'oglllll• C()pla para~- dll ~em IJCfódcO leal ou~ óe grafiCII ~çao 40 
requerimento de hc•11;• 11".2509812015. 

• 

VARGINHA, 29 de No\lembro da 2017 

REGIANE Sl.VA SANTOS 

FAZDdlA SAO FRAHCISCO • 1.1 1Q..85oe 
oo•r.• rAPrT4o TITO CARLOS PE~IAA • CEHTRO 

• 

Anexo 02: Recibo de Entrega de Documentos referentes à LOC -

Licença de Operação Corretiva, comprovante de formalização do 

processo, conforme enquadramento na DN COPAM 74/2.004. 
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OF. NRRAIPUSOS ,- 021226812018 

Rafertncl•. Processo COPAM 250961201 S'00112017 

Assunto ~de 111fo1111açOes c:ompiementares 

Prezaóo Senhor 

Em obsefvflneta a Deliberação Normativa COPAM N.• 21712017 que revoga a OellberaçAo 
Nonrnttlve COPAM 7<412004, viiT!Os rnformar que o Processo Admtnlstratrvo formahzado runto a 
SUPRAM SM para Regularização Ambiental de seu empreendrrnento mediante sokcltação de 
Ucença Ambiental de Operação llfll Cariter Corretiva (LOC) passou a ser enquadrado. 
provaytlmenlt na modalidade de Licenciamento Ambiental Simplificada - LAS 
subsidiado com Ral11torio Ambient»l SlmplifiCII'do LASIRAS O clevtdo enquadfamet'llo 
poderá ser ~lado por mE!IO ela fen atnef'lla de smulaçlo disponl\181 na plat/l'fonna do 
Sostema de Requet imel'tlo de t.rcenaamento Amboental ela SEMAO 
http ·nooeogemeoto tne!Oi!ffiboen\e mg aov brl. onde será soloCit.OO a inform~ ~ .a 
núrntro de cabecas existentes no empreendllllento (quanlldlde máxima de anomaJS 
considerando todas as fases da produçlo I Ullldades produtovas como gestação. matemtdlde. 
creche. engorda e termonação, reprodução e marrAs) 

Desta forma vtmos soflalar que se,a preenchido novo FOtmútno de Caractenzaçlo do 
Empreendimento FCE chponivel no sotJO eletrOnoco 
tmp ll!gnciampn!!! ma oam!)oente mg 90V I;Jo~sqo CIJO IN de intrruH do 
tmpr!t!!SI!dor por miGrar parf novi mostflldlde. 

Ou se mallde5ta con1o!me 8$1abaleoa o inciso UI do art. 38 di OH COPAM H.• 217/2017, pela 
permanênCia nos Cfltenos ela DN COPAM 7<412004 ate a data de 0§10412018 

Informamos que os T~~ do Processo Admil'llStratrvo Ulian Messias Lobo, 
Alessandro Francisco dos Santos, C.zar Augusto Fonseca a Cruz a Ana.rson Ramiro de 
SiqueJra colocanHe a ~ para esdarecer _,.ua~ duvidas que tenha o 
empreendedor ou eooeullona por ele COIIII alada 

Atenaosamenle. 

I -
ALESSANDRO RANCISCO DOS SANTOS 
COOfdenadol Regoonal/ Analisla Ambiental 

NRRA Passos SUPRAM/Sul de Minas 

REGIANE SILVA SANTOS 
P~ C•pitao Tito Carlos Pereua, 13 

• 

Centro - Carmo do Rio Claro I MG • 37.150..000 

___ , __ S... __ 
,......._,., .... , • . 1ot - ........ atN- P.........a 
()5).)Sn .. tt4 I&TfPIIaeQo 4010-e -~ptlr 

Anexo 03: Ofício encaminhado pelo Núcleo Operacional de Passos, 

informando sobre a possibilidade de migração do referido processo 

para o reenquadramento na nova legislação DN COPAM 217/2.017. 

O interesse pela migração também foi informado pela técnica via 

ofício, cujo mencionava o aguardo de instruções estabelecidas por 
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aquele órgão para a conclusão do processo, por se tratar de um 

procedimento novo, o qual necessitária de orientação técnica. 

Carmo do Rio Claro, 05 de Abril de 2.018 

Oficio n• 0512.018 

Ref .. Processo de Licença de Operação CooetJva n• 25096/2015/001/2017 

Assunto: SoUatação de migração para DN COPAM 217/2 017 

NRRA Passos/ MG -SUPRAM I Sul de Minas 

Coordenador Regional Alessandro FranciKO Dos Santos 

Gestora Ambiental Lilian Messias Lobo 

O processo aoma menaonado refere-se i LJCença de Operação CooetiV8 da 

atividade de Swnocultura de Ciclo Completo. realizada na Fazenda São 

FranctSCO de propnedade do Sr Moacyr Mendes Galvão 

Confoone ofíoo recebido venho por meiO deste Informar o Interesse do 

empreendedor em nvgrar o licenciamento da sua atrVIdade para os cnténos 

estabeleados na nova leg1slação vigente. a OebberaçAo Normativa COPAM 

n•· 217/2 017 

Por se tratar de um processo Já formalizado não fOI realizado o preench1mento 

de nova documentaÇêo. com o intuito de ~uardar as Instruções e d1retnzes 

estabelectdas por este órgão, para uma melhor e ma1s eficaz conclusêo deste 

processo 

Ateooosamente. 

) REGfANE SILVA SANTOS 

Consultora Ambiental 
CREAIMG: 162082/D 

Anexo 04: Ofício encaminhado pela consultora responsável, 

informando o interesse pela migração do referido processo. 
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Em resposta foi enviado pelo Núcleo Operacional de Passos, 

outro ofício de n°: 0258770/2.018, informando a necessidade do 

preenchimento e envio de um novo FCE eletrônico, para que a migração 

fosse devidamente efetuada. O que foi realizado pela técnica. 

• 

C.0\1 R'O DO (<,T \00 DF \11'" (;tlt \I\ 
'H' Rl H RI\ 111 l.'>T~OO 111 \1110 \<\181t:,TE I DI,." OL\1\11 'TO :.l sn;,-, \\li 
CO"tiiiO 1\T~Ot "LI>EPOIITIC ~ \\llllf:'T \l. I OP\\1 
'l rt IU-411 'l>l '< 1\ REG lO" I l)f \1110 \\1811 '11 I OI 'I" OI \ 1\lf.,TO \1 SH '1 \\1 I 
'MiteR<oorMI4<R ............. ~ .......... ..._ 

OF. NRRAIPanos n• ozsan012011 p~ 06 de abnl de 2018 

Refaréncla: Processo COPAM 2509612015100112017 

Assunto Reenquadramento de processo pela DN COPAM n• 21712017 
o Ao responder este ofoao 1.- re!81enc:iat o proceno eclmonoSita1M> n • 25011612015100112017) 

Prezado &Wloc 

Cons.derando as alterações do porte e do potenaal poll.lldorldegradador assm como lncluslo dos 
critérios locaoonais promoY!das pelo novo marco regulatóoo do llcenaameoto ambienlal e sua 
inadénc:la nos processos em tramdaçio nesta Supram e que não houve marofestação nos termos 
do inoso 111 do art 38 da Oeliberaçlo Normativa COPAM r.- 21712017 toma-se necessano o 
reenquad~o do processo admo!IISII'Ilrvo ,O 2509612015100112017. de V Sa. fOI'I'Tial1zedo nesta 
Supram. 

Para venfiCaçlo do novo enquadramento deverá ser realizada nova caracterizaçto por meoo do 
Sistema de Requermento de Uceno~unem Ambiental. chpcnbtttzado no sltoO MtrOnlco 
n;;p "•!Ce!!Oimeuto mew:;:blerte mg aoy br 211e lf'àe .. 

ApóS esta nova caractenzação. caso sev processo seja reenquadrldo nas modalodade$ de 
LicenCiamento Amblentiil Stmplificado com Relatóno Ambiental StmpltftCado !lAS AAS) ou 
Ltcenciamento Ambiental ConvenCIOnal (LP. LI e LO concedidas em fases sucessovas ou 
concomttantes) o FCE Eletr6ntco gerado no sistema devidamente assonaoo deverá ser 
encammhado vta CorretOS ou protocolado tunto a esra SupeMtendênaa Regoonal de Regutanzaçáo 
Ambiental - Supram &; de Minas ro0 prazo de 15 (qumze) doas a contar do recebimento deste 
oficio. sob pena de arQUIVamento do retendo processo por insufociéllCI3 de ltlforrnaçôes para 
concfusão de sua análiSe 

Entretanto caso o empreendimento Hj8 reenquadrado na modat~e de ~ Ambiental 
Sunpilficada por meoo de cadastro etetr6nlco (lAS CadastrO) V. Sa devera hnaia.ar o reqo.M~mento 
desta licença no srstema realizando o uplolKJ de todos 0$ documentos requendos Neste caso. V 
Sa. tam~m deverá fazer o upload do Documento de Anecada~o Estadual - DAE que compôs o 
hcenclamento objeto deste reenquadramento e o OfiCIO de requenmento de reenquadramento 

Sendo só o que M cumpre para o momento aprovettamos o e!lSeJO para renovar protettos de 
estima e COOiidefação 

REGIANE SILVA SANTOS 
Praça Capctlo Tito Carlos Pere•ra. 13 
Centro- Canno do Rio Claro I MG - 37.150-000 

NRAA de- I SI.JPR.AM Sul .. M~s R""AQwotF- 109-Mua,....,.-P~ 
c35>lS22-41e. t ...,..uooGt•_. .... ntt mo oo-"' 

Anexo 05: Ofício enviado pelo Núcleo Operacional de Passos, 
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solicitando o encaminhamento do FCE eletrônico, conforme novo 

reenquadramento. 

Considerando ser um sistema novo, o qual encontra-se em 

fase de adaptação, cujo, cada acesso está disponível uma nova 

versão do FCE e também pelo curto prazo estabelecido para a entrega 

do mesmo, cujo foi de 15 dias, houve falha no preenchimento do 

mesmo, decorrente de falta de informação e não de má fé, o que será 

explicitado a seguir. 

A falha no preenchimento ocorreu no módulo 1, fase que estão os 

questionamentos referentes aos critérios locacionais de enquadramento, 

cujas respostas dependem do acesso ao sistema informatizado da 

infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema (IDE-Sisema), 

disponibilizado no site: idesisema. meioambiente. mg.gov. br. 

Ao desenhar o polígono da propriedade em questão e acessar a 

camada de remanescente da vegetação de Mata Atlântica. foi verificado 

que a mesma encontra-se apenas na área de Reserva Legal da 

propriedade, a qual está devidamente averbada e preservada, e, 

portanto não onde se localiza o empreendimento a ser licenciado, o que 

ocasionou a confusão no preenchimento, acreditando que o mesmo não 

se enquadraria na incidência do critério locacional, por parte da técnica 

responsável. 

Conforme o Art. 1° da Seção I - Do enquadramento das 

atividades e empreendimentos, do Capítulo I - Do processo de 

licenciamento ambiental. DA DN COPAM 217/ 2.017: 
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"O enquadramento e o procedimento de licenciamento 

ambiental a serem adotados serão definidos pela relação 

da localização da atividade ou empreendimento, com 

seu porte e potencial poluidor/degradador, levando em 

consideração sua tipologia." 

O anexo abaixo retrata a informação acima. 

Anexo 06: Imagem do polígono da Fazenda São Francisco, 

gerada no sistema IDE- Sisema, com a camada de Remanescente 

da Mata Atlântica Ativada, demostrando a área somente sobre a 

área de Reserva Legal da propriedade. 
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Conclusão 

A parte técnica responsável pela formalização do processo 

reconhece a falha, porém por se tratar de um sistema novo e o curto 

prazo para a reorientação do processo, requer a este órgão o direito a 

retificação do FCE encaminhado e a possibilidade de apresentar os 

estudos e documentos necessários ao Licenciamento Ambiental 

pertinente ao empreendimento, conforme a novo enquadramento pela 

legislação DN COPAM 217/2.017. 

Conforme §6°, do Art. 17, DA Seção 111- Dos Estudos Ambientais, 

da DN COPAM 217/17: 

"O órgão ambiental estadual poderã solicitar, 

justificadamente, outros estudos necessários à 

correta identificação dos impactos ambientais, 

em função das intervenções causadas pela 

atividade ou empreendimento, suas 

características intrínsecas e dos fatores 

locacionais." 

Declara ainda que o empreendedor apesar de ainda não possuir a 

licença, realiza todas as praticas advindas de sua atividade de forma a 

atender todas as exigências estabelecidas pela legislação ambiental 

pertinente, informação que pode ser comprovada pelos estudos 

ambientais PCA e RCA apresentados na formalização do processo, 

conforme a DN COPAM 74/2.004. 
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Conforme §5°, do Art. 8, da DN 217/2.017: 

uo órgão ambiental competente, quando o critério 

técnico assim o exigir, poderá, justificadamente, 

determinar que o licenciamento se proceda em 

. 
qua1squer de suas modalidades, 

independentemente do enquadramento inicial da 

atividade ou do empreendimento, observada 

necessidade de apresentação dos estudos 

ambientais especificamente exigidos e respeitado o 

contraditório. n 

Em direito ao recurso estabelecido pelo decreto n°: 47.383, 

fundamentado no Art. 40 e também pela necessidade de adequação 

ao novo sistema, solicito a este órgão a revogação do indeferimento ao 

pedido de reenquadramento do referido processo e a oportunidade de 

concluir os estudos referentes ao Licenciamento Concomitante - LAC 1. 

Conforme §6°, do Art. 26, da Seção 11, da DN COPAM 217/2.017: 

"Uma véz arquivado, o proCéSSo de licenciaménto 

apenas poderá ser desarquivado: 

I - por decisão administrativa que deferi r recurso 

interposto pelo empreendedor; 

11 - por autotutela administrativa: 
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Termos em que, pede deferimento. 

Carmo do Rio Claro I MG, 21 de Junho de 2.018. 

REGIANE SILVA SANTOS 

ENGENHEIRA AMBIENTAL 

CREA/MG: 162082/D 


