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Autos de Infrações D.o55306-2016 e 55308-2016

Nome do Autuado: CLAlR MONT IDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Número do CNPJ do Autuado: 25.980.095/001-88

Clair Mont Indústria e Comércio Ltda., pessoa juridica de

direito, inscrita sob o CNPJ de nO 25.980.095/001-88, com
estabelecimento comercial a Rua Vinicius de Morais, nO 73, bairro
Planalto, CEP: 39.404.026, nesta cidade de Montes Claros - MG,neste

ato representada pelo sócio proprietário o Sr. Christian Michel

Lacastagneratte, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF de
n° 6756.649.096-68 e Identidade de n° M- 2.343.020 SSP, residente e

domiciliado a Rua: Professor João Cãmara, n° 644, Bairro: Morada do
Parque, CEP:39.401.351, nesta cidade de Montes Claros - MG.



l-OS FATOS

A Recorrente fora surpreendida com a autuação de número

55306-2016, com o fundamento baseado no artigo 83, 1 código 106,

entretanto no dia 27 de abril de 2016 recebeu oficio com a substituição

do auto de lnfração de número 55306-2016 pelo de número 55308-

2016.Porém, o recorrente nunca fora notificado, nem tão pouco obtido

respostas de suas solicitações de renovação de licença realizadas

conforme documentação anexas.
Antes de se discutir o mérito da infração é necessário

relatar alguns fatos que são de importãncia impar para o julgamento

em questão.

A Recorrente_é..U1ua_<;!!!1Jresado ramo de produtos óticos

que possui 80 funcionários e não 180, como constam nos auto de--
infração.

Assim, não hã do que se falar em mudança de classe 3 para
. -- -~-----''--

5.~ -
n-O DIREITO:

1. Improcedência do auto de In&ação

o Fiscal enquadrou a conduta do autuado nos

descumprimento das condicionantes de números 1,2,3,4,5,6, e 7,
porém não especifica quais condicionantes, nem ao menos demostra em

qual legislação o recorrente infringiu.
Ora, o autuado não se enquadra em qualquer das hipóteses

de infração ambiental, as quais aparecem como condição para que seja

possivel a aplicação da pena de multa.
Com efeito, jamais foi advertido, com vistas a sanar

eventual irregularidade, bem como nunca criou qualquer embaraço à



documento, ou a permitir a entrada do fiscal em seu estabelecimento

empresarial.

Diante dessas considerações, é de se julgar improcedente a

lavratura do Auto de Infração n. 55308-2016 excluindo a imposição da

multa.
"Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental

toda a ação ou omissão que viole as regras juridicas de uso, gozo,

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente."

Ora, da simples anãlise dos dispositivos legais acima, e os

documento que acompanham esse recuso não se vislumbra qualquer

ilicito perpetrado pelo autuado.

De fato, a empresa estã autorizada a funcionar a mais de 25

anos na cidade de Montes Claros, e vem apresentando sempre grande

interesse com o meio ambiente, inclusive a empresa recorrente está em

conformidade com toda a legislação ambiental, incluindo licenças

ambientais, e tendo como politica da empresa o principio da prevenção,

que é a base de qualquer politica moderna relacionada ao meio

ambiente.
A Clair Mont utiliza-se o principio da prevenção para suas

ações, sejam no ãmbito trabalhista, tributário e principalmente

ambiental, destacando-se como meta da empresa a prevenção,
conforme documentação anexa.

Vale ressaltar que a autuação fiscalizadora das autoridades

administrativas implica em medidas as quais sobressai a ameaça da
sanção que terã como objetivo inibir condutas que possam causar

danos ou impactos ao meio ambiente.
Ainda que o direito ambiental tenha sua base de

sustentação em dispositivos sancionadores, seus objetivos

fundamentais devem ser os preventivos.



m- Substituição ou redução da pena de multa

Ultrapassadas as razões acima, o que se admite somente

para argumentar, é de se substituir a pena aplicada, ou ainda de

reduzi-la, na forma abaixo.

Nos termos de previsão legal (@ 4°, do artigo 72 da Lei n.o

9.605/98), à sanção de multa simples - aplicada no caso em tela -,

poderã ser substituída por prestação de "serviços de preservação,

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". E, não

contanto o autuado com antecedentes, parece inegável a possibilidade

de se efetuar esta conversão legal.

Aliás1 cumpre enfatizar que o autuado vem1

sistematicamente, buscando sempre o cumprimento das normas
ambientais (doc. anexa) o que demonstra sua consciéncia e

preocupação com a preservaçáo ambientai.

E, para demonstrar a sua boa-fé, declara interesse em

reunir-se como representantes desse órgão para, caso possível

assinarem termo de ajustamento de conduta.

Entretanto, não sendo do entendimento de Vossa Senhoria

em substituir a pena de multa, há ainda que se considerar a disposição

do artigo 72, caput, da Lei n.O9.605/98: "As infrações administrativas

são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6°"

(grifosnossos).
Por sua vez, o artigo 6° do mesmo Diploma Legal, impõe á

autoridade competente quando da imposição e gradação da penálidade,

a consideração dos "antecedentes do infrator quanto ao cumprimento

da legislação de interesse ambiental" (inciso 11).
Portanto, se o autuado requereu desde o ano de 2010 as

licenças ambientais e conforme dito acima, e jamais contou com
qualquer registro de prática de crime ambiental, não há razão para, nos

termos do artigo acima, rejeitar-se a redução da penálidade.



lU. 2 - A CONCLUsAo

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida o

presente recurso, cancelando-se o auto de infração lavrado, em

possibilidade remota, caso não ocorra o cancelamento do auto de
infração que seja observado os atenuantes e possivel redução dos

valores arbitrados.
Requer também a produção de provas; tais como nova visita

do órgão ambiental, juntada de documentos e demais em direito

admitidas.

Termos em que

Pede deferimento.

BeloHorizonte, 16 de maio de 2016.

Cintia Mo

OAB/MG130 37
TELEFONE(31)98 40-0350
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.~. PROCURAÇÃO

Clair Mont Indústria e Comércio Ltda, pessoa juridica de direito,
inscrita sob o CNPJ de n" 25.980.095/001-88, com estabelecimento
comercial a Rua Vinicius de Morais, nO 73, bairro Planalto, CEP:
39.404.026, nesta cidade de Montes Claros - MO, neste ato
representada pelo sócio proprietârio o Sr. Christian Michel
Lacastagneratte, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF
de n° 6756.649.096-68 e Identidade de n" M - 2.343.020 S8P,
residente e domiciliado a Rua: Professor João Câmara, n° 644, Bairro:
Morada do Parque, CEP:39.40L351, nesta cidade de Montes Claros-
MG,
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. OUTORGANTE:

OUTORGADOS:
FLÁVIASANTOSGUIMARÃESLACASTAGNERATTE

CiNTIA MOTA DE ANDRADE

OAB/MG 90.672

OAB/MG 130.837
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. PODERES:

Com escritóno profISsional localizado na Rua Hemal, 150 - sala 601 -
Serra - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.240-010

Todos os poderes da Clâusula ~AdJudieia et Extra"(para o foro em
geral e para PROPOR, CONTESTARou RECONVIRAçAo JUDICIAL
ou ADMINISTRATIVA, em qualquer instãncia e ârea, seja cível,
criminal ou trabalhista, inclusive perante órgãos e/ou repartições
publicas LEGISLATIVASou EXECUTIVAS,podendo retratar, receber
e dar quitação, reconhecer, concordar, transigir, desistir, denunciar,
nomear prepósto com poder pa"ra transgir, noticiar/representar
criminalmente, recorrer, renunciar ao direito em que se funda a ação
e/ou em favor do monte-mor ou de herdeiro(s), impetrar ~habeas-
corpus", e mandado de segurança, excepcionar, requerer correições,
firmar termos e compromissos judiciais, e substabelecer, enfim,
praticar todos os atos que entenderem úteis e necessârios para o
bom e fiel cumprimento do presente mandato, atuando conjunta ou
separadamente, independentemente da ordem de nomeação, e
poderes especiais para: impetrar e acompanhar até o fim os autos
de infração de número 82312 em trâmite no SUPRAM da cidade
de Montes Claros MO.

Montes Claros, 19 de abril de 2016.

Christian
(elair Mont
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CNPJ /</' 2.~.98/U/95/0(}(I] .,si!

Arquh auo lt:CE~~~(jsob n~31203 i36352', e'rn04..0&'1989((Kl.tfi'J~l)Sn('fal
I S A ltem.:;â1..1 C (lfj1J:'ZJ~J,,!31

li'! .4Jl-:J7-.;àQ ("úrnramai
):' Al1eraç-ão Contratual
4" A!t(TIiçã0 C();,trntual
5!l Aiti;;"raç'àO C ontrntual

Arquivada Jl'C~,fG sob ,,"
Arquivo<Í2 JUCE\1G sob ,,'
Arquivada mCE.\1G ",b,,"
Arquivada ruCE~1G.<ohn"
.;rqlli"7íd~Jl.:CEMG scb n

947.6SQ, em 15.01. 19'JiJ
Li 97.7SS. em 19.il4.1993
U69JIYO, em ~3.03.1994
1A84.719. em 20.09.1996

:U 17.266. em OI.03.21l0~

Pcl" r=;lle instrumento p'l1.icubr. MiCUEL JEA.II' LUC LA C4STA{i!\'ERArrE.- - -
rr,!ll'K;ê~,t~dD. em Cfl!>nU:i.~:1uf.hi:c'Rll de r:~~£,mir("id.\:, em itA)r)_l9J4. indmtria.t rl:",-úkrtte- ~
d.;;tni(:i~jt~ ru:~tz(',jdaâee ~<:lrCii;J~\~(wm:!\Cl:2:ro$-\.fe, :i Ruit São redr,)" 6:l2,. Bairro lWiJ'~
$:mi.{'4"CE? 39)()(1-12;. p;~,",r d.J Ci r/~ \).~SL%S'"!. u:periid •• rc1f\ RSF~s.r. ~ PC't'",.kjúf'do

CNPFiMF ",b o' OOI.8!7.I>:t-9J. .{FBEfI SOAIlF.Sm;IMAflAES. ;",-,"1-'''''. <;;1"';0. em
com!.l:rl~f1iJ ~fdsl '(1;::Oea::..:nd:!JslrhJL ll~';l&.~ -em 05.06 1950. ,R':sid~n1't'e d,)tij(':i1~';"l f.iC~ c.idade
d-::\klont~ nETOS-MG . .v.Ru: ZuitJ. CdL:'$t1.no P!n.hlL'~rl).r.~68. B,1itn) Ji.t...•)~uá. t.:E? j4 ..:!J iOd),')V.
fX;~...:'Ir da r:r n". 36L~nL t.'.\~ija pe-:!J1S~P,!\'tG e:p-Ttador 00 CNJlf;~1:F ~1b-n-, 1~IJ-!ot~.7g!r
9L Q!ftlSUAS MICHEl: IdJA.-J::T.4(J."£R:'. '[Te. brusileitú,C~~, c;~zenhdroeh"trtcu,t.
comunh~J uni.•.~~",!J~t,rCIE.• fi,n~ioo W! 1.::liOY:%3, ~hi~l'":,'::(' oomkitb!itl(j ~{j cidade e
COOh'1:'C3 & M(ll""i;:~O<l:rn~.M-G. li Ru.J r~l)f~~QfJoã(~C-i.~ara.. Ri} (\j"';:, n"irrt.' ~\<ft")~ do Perq:.;c-..
CEtt J/i.4,(1Ll:~t r,,-,"\fiooqr ri;;; (] I1Q ~.~-:2J4~.(flfj.~:~ pel~ SSP-MO, porülch:r:r do c'\"rr,,";,~F
?X: ao 675 .M~J)9t)-6S. TARClSa_J)lJ£POs.~~-4,\'rºs.brusikiru. G1si.1do ~m l':Ot:1Unltão psrriaJ
de- ~m. m..tustr,d11 ~\~::..-'-idj1.",,"'5, i}'i.lK'195;. i'c::j,j..:'ttté':: dO;}}k-m~ó{\' nC~12 :idad=- e {\.••~.,.~ od-c
Moo~(~(b:.-c-s-MG, J! A...•.l"c~nd Luiz \[~ (1('1 ! 76.;1,.Bairro J-3.;dim Palmeira:;. C-Ef jJ1..$(l}A36.
j.":}r-;.!iicr ~,) CI 00 M~.OJ L 179. é.\pédid.a p:-~ ."j~P;\fG. pfl:""&im do C~PP;Pr1r. :.úb 00

2\;11.J~.bJ&-::'O. RESOJ. VE,H, :a£ie!'Gr ;,cu c-C':'HnW 5;I,.,)cw ret~isa:ra-do n:5 JLC&"iG ~vb ri"
J-J:?OJ:l~&3~2.ffil (4.0-8J9S9 e a!t=-rnçoc5 poste--rr(lTr:.:--;;, ('~P'J n" i5.'9f.:D.095ll(lOt-S8, (.''Olnf;)Frn~

dilU5l:JL1s ~ con~lí-;;õc-::.a ~uir:

Admite.s," na rocieGade (j sódo JEAN rue PlFRRE fAL'ASTAGNERA7TE.
br.rsileiro. Cfls.adO em coumnhào p;~Tt'itd de ~f1$r administrarlür de cmp~a.-'{., f"'.ascido
em 14.07.19í{t residenle " domiciliado fi""',. cédad. e "omm;a d" Moo!€$ Claro,.
i\-1G~â Rua Josina R&;i1(\~ G-uimarn~sc no [23. Bairru ViJ~ ~.1auric'.:'i-a. CEP
39..1O!.104, p'm~dnt do Cl nf' ~.1.5.17J.lSO. expt(li40 pda SSP.MG, pmi~or do
~'"OF~1'" " <' •• "87 I'li oI'l 1'''(" .q~í so ....nCi! r;~-:.) .. -" .•..' :

'\ \'~._-
. \
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Rcl.;ra."" "" s"cícd.d" " sódo feDER SOARES G1JlMARAKÇ, no qual eede e
~nm~,Jt,"rc9 Im~Hd3de <k ~lM~ (lU!,'::'.:!", de c2pfial bem como dil"Clt05 {' c!:'iri~'1lçõe~
rnerem<>sas mesmas, ao' SIk,,,s JEAb' tL'C PIEK1lE L4CA.,TAG,\:F;RATTE "",- ..
ÇffRJSl1AX_)~ffCHEL LtC4ST,4(il,fRA'!IE, <!fu"<io-lhe pIeM " irrevQg~'el
"4"\.!j1J:1~;I"par:s: rnais nacla n-datnar 110 pr~;;::nt(: e l'H) fÜ1UfO, e R-)cÍO .c~JICHEl.JEÁ_~
L£.:C f.•A.CASTAGS£RAIT£. ce-cicc tta..i~J1tTe p;li''lr de ::iJa~ quotas de cap-:1at bem.
eO-i1~Odireitos c:' nhriga~ões inerenti?s ~1 m~rn3S aos sócio:: Jf;A,'~l.r:C
JACA.STA(;SERA ITE. CHRfSTUX .lffCHEf. /M __'ASTAG'sl:;'RATTE. d2000-

• .20 _"-$_ •••
lhe plena ê irrcVog3H~1 ql!it.uÇ~().pa~ para mais nada rttlar.:l31' no prcSt.~tc ç no
fu~uro:>ficando " ç$~útiilsodal c-onfonne abaixo::

o C.pil.l S(>L,i~1ccm;nua srnd" ,íe R$ 200.000,00 (D>.lZcnws mil rem,), d,'cídioo <ro
:00.000 (Duz<nI3$ mil quotas) qU{}= nc' ",I", u,ú:ãrj" .1" R$ 1.00 (Um r~l),cad,
uma, iv[a~nTt: ,O:.llbscr1w e int(~i!Ja]ilrJdo .r:m mQe& rc:rrente n3-ciona.1 i,,!C'gr2.to c,.
a-~jm ci~;thuidt1 entre os ~i~ci0-5~t.\nftrnil~ab3.b:.odiscrimina-do;

a) -- Michtl J£lIll Lu£:LiJ."a5talfneT(J!u'
Capim! Social 30,{IOQqu~"-' !Ul~li7..and" .__""H ••••••• '" .•• __.R <; 3GJ'l(lO,OO

b) Jfi.7rt Lue p"{f!rre tqCtl~f(lJ!l1itrtlt!£
C"f'i~,iSoci.19l}.ÚO(jquota lo!aj""'m!o" .. " .. "R$ SllOOO,OO

e) Chri'lia" Mi"hd La(:ll"lp.:':"étuilt
Cap ••",1 S""íai ~o.ooo quotos tol~lizand<' __ ..__..__RS HU10u,OO

d) - Tarâsn DiI1~.l/.QSSanto,>
Capital S(>:ial 10.000 quo"',,; 'O!3lizaTldo" ........•.......... .R$ 10.000,00

A adminj~trí1ção da sod-e-dade: t2Verd aOS sÓcias., Christian A1klu;,r L4casfagneralie.
.'t{jdll!f Jean Luc Ltl{:astagm!'rtlIU. e JeOfl Luc Pierre Lac(Jstút:llt'rQIU,
separndrr.:m:ntc. COfil P\.-,<!é"rt5 ~ atribuições de sócio Adn1inl5{ra{3{lT. all~{>ri.1..arlo o USD

do jJ(tm~ emp1'e-sarúiJ. vcdadCi. no -cn1.~tnt~,t".Hlt:li\'!dadc::. C'smnrns 010 interesse- soc~fll
ou a..~5Umirobriga~õet:. $~ja ,:o;m fa\~úr de quaigtler dos G1.;Otl.S!.£k; l)U ~.cr:';"(JS. hem
,,'omo on~r;!r t"'U a!;~na:bt-ns imóvcis da socic&dc, ~m fiWOrl?:3çIío do DUl7•.1 sócio:
., "0' "9--"1'1"" 101' I "., ~rp{lO'( ••. ~\.:..;\;1:o1', ! 'r( •• '~l-'. < ~. J.{1..•• "._L~,;.. ~_)

,; '-'0/' 4-/~'-rl' /~ . .j
l /.'



.1"oíúJsas demals c!éusulffs e cQlUfif'iies :trSrah-rleeídas IIl;-.) úf(i5 (OnstiJl1ri'J'fJS tlD
sociedm!e nà,(J {IkQjl('ãdn p-do prt>S'f'f1le insfrumn:UJ p-ermQl'fe('~m em i¥pn:r,

uso/~m i"olJ5-olinar <Oprcr(!"f~ ('orrtr(J/O.WRial n,)~.-1I;""f1'tWS da IA 1114(}ú de If) de
Júttâl'(J de 20fJl ..pt1Si-l1ttdO (J ter (J seguinte ll"daçiio:

?<!O proseme ;'"l5trumonl<' í'41rtiClllar• .t!lCl/DL J£A,Yl.l,:C IACAST.4G,YER.17TE,
fhar,tC~s,c~do. C!11cOO'lunh5Quni\--:,~: de ~115.• ttlSC~ú em lS,{i!i!934. índurni:ll. ~dcn1e f:
dvmic~li:¥.f;} n<,;stJlfid~ e com;rl,"Ci.l' de }.~Di!k" C4ms-MO. £I Rua $b)- P'OOrQ,6'''', HBim:! Toc.too-
S:tn~ CEP 39_JOO-i;3~ponador da U rti. \V-4f.L%t;z, cxpedjdii pdo R1"'L.~r.(' púrUídoõ d{l
CSPF/Mf ,,,b nO, 001 ~!?,~j6.ql.OI{uWl4 \' .'f/q{/7.LJ,dÇJnN;'~. iJ<a.;,ieiro.
rn.,;;srh cenumhAo unh.~ df bens. e-n;;mheú"O' rJctriciM3., m!ddo arJS :4.'03:'1%3. ~ij;::rit;'='
donúeHiOO(lne:;.u oeiá3de e eq-msrca 4-2Mt.'4'U-eSC~ns'\'G. ~ KUSPnJf~~'{lrJo&o çfum:ra.. no W.
Bsirro Monda & ~i.H\~'J~,"CEP 39"4~jJ5i pünb&'t da Cl11v M.334J.OZD. expedkfn ~J3S,£P~
MG, f"""d,,, ,~) Ç~Pr"dF "" no 675.MQ,!l96,ó8. JD.jj\; rue P/ERRE
L.-lC4SrAGSERA 77"£, br<t..<ikir(>. i:P~0 = <"Qmwlhi!o pardal de OCI1S,
admin]$~dor de çmpte~~141Sddo ~m 'i4.07.1970, residcmc c domiciliado nts~
cié2rie €. C'Dlrui1",(,-3 de ~jont(,5 {"iaro~~,\1Gfi Rua Jnsrn-ti Ra,-r;n~GUlm~;fu,;.;, 00 123,
B~ii.O Yila M~urkei~. CEP )'POU{]4, pormd!)f d. Cl no M-S,í7L15lJ, expc<lida
[lél. S~I'-\lG.pürtador .,," C»':l'FlMF sob no 8"4,SS'.l2ó ..91, T4IiPSQJ!l.f.S DOS
S..:iXr.º~'i,b-msikm:'",i:as:lldono ,:urnunt~ iPi!J~r..11 d-e~.5, indus\riaL Rl!9<:'i{iQ aos. 1JfC:S/~(}},.
n::,<óen~~é ~l1m1,çill~Jürn:~:a~KhJ.t'o:' ~ma:."\,':iio de M(fl1tt;~ (laTi'*" \.:~G.;$ A\, C-Ql':)l'Id tui::;;~1.$ia.Mi
1.764, BÚ:T\.) Ja:'dim Pi!m~i,r."':';'CEP .;g,J{ti_~g6, ppn~-Or d2 Cl n';l ~~--tO?l..rig.t:.\.peJj:;~apela
S~P-\'j{i. p..'k'1~"ir do ("\1r~F.-~1rS\..~ no ~92J8..L636--~_ t6:n e:nt:rt si j-u:stQo.~t <,oI~ü'3t;:ljos ;,
a~t~i?çãCron~ru;ual di:!~i.~;r:<L'\dtl;;npx',4ri: límir~:i, tl1Ji: gim.:;nb d~aonli1t;:ç-~(.s.ocialde CLA/R
~fO ..,"T..Çp/ftERCIO E 1.\"DUSTR14 L TlJA. ~,*<,k'cÜ'J<I Jlotst:;;; c,,"de -: wm~rttI titl "1:,)õll(K
ClMG-S-MG.i:. R~ Vinl'\iv~ 00 MÚi~.~~.(/X) 73 c H)~. 1!2in'O ?1:enoalw,ctP :;9.*_026, iXfffi ~l.l

ctIÇ~,O )Qriiil n:::.sh.t.n=d:;]!""JI JL'C£~.1C sob fI.-' 31'!~J t361:51. em 04.08.l989. c)"'"P' ~
25.9S0095:üOÚ'i-tS :!I)STcrm~ dJ l..:i WAfJ6/ú2 do no\t) C6.1jp:- (i.•il Bt1'~H.ui'(l~ '"ig« 00 L1~
1r C~ ;1a.'lC'Unde }O(J). filie rc:g~:-5i.~-ü 0=13:' c.l~~tlla-s e CD-r•.;:H\0..~s~guimlit:;:

CiausuJa Primeiro - A sociedade (onlin~Jcmp.resana ~imj~àa.54Aádeu.r)mjfl~çãc
social cor.tinull CL4IR MO,VT JNDFSTRf.,4. E COMERCIO,. L '[DA.M!l.:. com
t:stabdecimento e foro nesta dda& de '\-lontN Ciaros-MG! >l: RIta Vinicius d~
MCJrnis~nt' 73 e j r)S. Bairro Pian.alto. CF.P 39,4-04-026, pata ajui?i!menlO e qtmísque~'
açõ-~s:peri:TrH.~nl':s à s<'Xlcdtid~,p."".{h:riao fi St:'d critério ab~r fiHtll~em qualquer pa.'1e do
ttrrl1ório lWcioiH~l:



cClnseJ1:ú~ lê J3-~S~.'=1ênd5
sp-ardhos de ;nedlç.âo;

(!-ãJl>;trl{l Teredfr1 - A ocJÇk-..darle:illiciuu suas atiVtdadc~ em 0>1'/08/1989. c SC'J;prnz.o
de duração eetnlinua lnd~rt'Trnin~dQ;

Clausula Ollarta - O Cspital S"o;s! <:ontÜr.lli "",,::lo d<:lU 200J)Oü,O() lD~zem0' ",i!
reais), dividido ~rn 200.nOft (D1.1Zf'ni.JS mi! -qui"tasl qUÜl.aS f}ü ~'aIor u:litino de PS
1.00 (l;m ~õ!H. cad;1 ama. !ottllm-r-nte su:.::.crüoç rntegrali/.ádJ.,l (J."'TIm~da mfrente
rg(jol'lal ncst{"- atü é ~~im distrihuído entre os .'f6dús tJ;)!1foITne 3OO1XO~i;;.criminado:

c.i - .~fkhel.!tall I.UéÚ1ca.,tag""atu'
CapkJ S,x:í.!30,()OQ quoUlf wl.!inlnda " RS 30.000.00

Jean I. llr Pinrf! LacfS~",fogni'ri1l.le
'-, '.J -. '-' M ';~O ' " I' . 0,-.afJTlZ SOC1~J.,..,J.'l.FiJ qt:O."l tot~t LZ2:ndo_ , ••.••.••.••••••.•• r' .•• w.ooo,oo

E;) - CilrisrÜw ~l1ic!JdLaco."t/u!'titUUlftf
Capl(;ll Social ::'o.voa 'ltliJi'l' lota!ílll"d,L RS 80.000,00

bl .. To'."!s" Di"" Jus SafU"£
(:2pjl~1 Soci.! lO.OOO'lllOtas lotoH12od\l .........•................ R$ 10,000.00

Clausula Qujnfa - 1\ resr),{jfi.-If.abiHdade de c.ad2 rodo é: restrita :-Kl \1!lQI d~ !HfA~

q1,.'otas. ma:'i lOOOi ~p-ond~m wHd:-.t.."'ii3men1c~la irH~graliz:ayãQ do c:avtlaf S-odil~;
(ART, I.05~. CC/20(2)

"C_I_/1_u:~"~iI~a_S_e._~1~~~ A I!dministr~--.ão da ~()Çlcdade ('aher,í a0~ $Ócios. ~(•.•h"r••i$l=[a~'~'•.J•.f.~i<,,'~~I/•.'f
l.-tlCflf.tà:'i71ef{1fti!~ Jli-clud JeQ}J Luc l.acg"lpgfU.?(,fli!£.. e .Jf!.nn Lur Pietre
la~as'(Jr:nermll:; S-Lp;tr.1damCtüC, e~:Jmpt)ocrcs e alrlbtÚço("s de' sócio Adf't;nl$:lTtido-r~.__ z'"-

áutorizado o USOdo n()n'I-Ccmpw58nal. \'e'dado. no ent2nttJ. mJ 8-lhídades c~~õ1has
ao Ül(çn:~$Csocial em -ns.:;umit obriga\6e.=. seja eru favor- de qUiilglJef dos quoils.lã5 ou
teITeiro~ tx:'m 'CUInt\onCf3f Olla!jrtl~1:rb~ns Imóvels da St,""Cicdade. ~m aU'toriza~'ãodo
oulro sócio; (Artigo 997 \1: LOD. 1.015. I 06'1, CU;WO:n



Cla~!jullJ Oir!t,"(J - Os sódcg poderão rer Ji~~~(la unm, re,irn-d.:r ffit:'..saJ dt:DITO dos
lim.rti:SeSl@ieddtr peio imiXiSt0 ~ rr:nda. importáncia esm que.: stró kV2d2 a debito
d-e Urll.a. c-úma de dtSi--"'t'$.i1ê$.f~epfic~;

t/(ws.ula A'(Jtia - O SÓ.L'!O qu" d~.:,;.;'j;,~n;tirar-se da :StxiC'dade somem.: pOCi'l'"á
L~sfcnr ou alienar ~ suas ql1f)1í:l$ dto capit.al [J !cn~cjros. ar~~o{creçe-!25 por c''5l:rito;,
ao ,;>~it)rernanc:sreme. que' leJi direilu dt: prefet~ncia em sua aql!iEição:

f1ausulo lJJ.clma - A soc-if:'dadc nãD .se dü;t;o)veri por fVréClIm:.mo (lU interdição de
qUà:i~q-í.JÇfdos s6ci('l". eab<:'nd-t1~os hcrde;m~",! se assirn de..:.ejtm~m. {'I diuito de
partidpa;;-fio n;! sü~!cdad-t>,co~por.rlo ü se-u qu?dro ~{)(t;d. na proporç~ do c;;lpital
S~~i2Jdo sócio fat •.•cidu ou in~e'rdjrBdojucii.:'181menle;

(luusutu l:'hYiJt1iJ Primeirlf. - A StK,:lf.dadt! f'm.r-J.,~.em liquicia'ção' iJúS casos previstos
em lej~ em \iTtJJd~ dê delib-;raç-ão d:.=M;\;5 s,6c'Ío;;" fi-e.cndo os casos cmis.."Os a ~t
~~-Dlv~dapela Icglsl,1\'nc 'dgerHç á é~('".a:J~ :-.ua(j'-p.lid2Ç"flli:

CJiJu!fulú IlcF#ma $egunda " Os adm.lnistntÔOre5 dedsrí!:i!1 oob ,H pen •. d•." Lei, de'
q~t nài) estão irilpe:didQs de e\i"tCcr ti ad~:fnj$!~';:iotk soótdadr. por L~i Ri':r:.(:cial,
ou enli "ii1udr de c:-o.mknação ed:lllti3L Ou por se ei1Ccntrarem wb U5 ~feü.~l$de!a~ t.l
1X"'na que vede" ainda: yue h."mpurarlJmen.te. o 3('C"SSO a çargos pubH'C(Js: m.l par Crtn".t-
frÜi,11{',nta, d.: prrnirl'c.açà\.l. PClu ou :;uborno. eoncussào. peculato. ou contra 3..,>;
re~3çôC's dI:' C-DnSUmo.f~pubii~,Ol~propried3-r!e;

E" por ~illJ'€rn a-;:,>imj~S1v3: {"túnlrataOOs c.slfJ1:f1U o presente tnstrumcrnú em ~s vias
de iglJ~,! f•.l[1t13 e leor, na prcsC"nç'u dRS lc~"temunha."i .(*lx!lxo, IlCllil,jO.H P via para ser
a:rquivada Oi!hiflt3 Cúme:cbll!..:) Estado d~ ?\1.ina..:s(]c:rn.,~~

I

I
í/
.. 1111

--
- '-
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,ii

AH"ctl

Pon. ti"

(J

,
•

DN

I OA~~chno O Reduçl10

I
1..<>,I ano I Resolução

N"

r..~';tud7l: .. :;1_'] ~
Gnu Mm, .,., .

x_ I 1 I I I (6 dlg;to<)

,

Reduç/lo

UMul", D;~<i.. ~-;,_»'O;~- I
IVai", ~~ ' ' ITo:,," R5,

IIi'D

AUn~'

Cbdig<>

,..., SIRGAS 2000

./14

Inoi,,,

AI •.••"' ••,," ••

!'USO 22

UAd, .•,,,,~nc,a J,)(IMul'"S,mpl=

Klldo "...",,<10;
M
p"rto

Artigo

0.1

1"""' •.• , UTM

ERp;

Infnçlo

Vai", to",1 dos Emolum""'u. de R.opo,lç~ da p",,= ..RS:

em mulh • ..;",pl",,'oo ••.,,10< de

N"

CONTINIJAÇÃO 00 AIJTO DE INFRAÇÃO: N°

,

i! ~~;
C"".deud.,
d" lnli"DçGo

s.Roi"ddhol •.

7. De •••••••
pon.lld"d •.•1

"""",,,,.ndaç_'
Oh •....",,06'"

Nomo Completo :

Endo..-oço: Ru •. 11."00;&. 0"'_

L.J RO;'. -'U 7NPJ ;.~.IUCPf;-
, '

.. ,

I Fone;ICEI':UF;

'.:

~,_..
.','

.~', &
,'.~"...
";

".C""r<lonadas
d.l"r.,,~u

GO"llrãti=' :

Pl.bàs: UTM

O"'TUM,
OWGS

!'USO 2Z

.0 Sjl~o-AS 2lH)O

23 24

Lati'udc.
G<nU

x- " " "

SeJ,

{l;.dlll~O'l

Longitudc;
Gl'l>u'~_.,", Min,

")'.' , , '"
Seg,
.' (7 di";,,,,)

11.E",b"'nm •••'o
le".1 I I

Inc;so Allno. 0""",.01,,,,,,

•

Porto N" •. ,

,-

N" lncoo AU",,",' Roduç<!o Inci.o ~". Alln=

V"-.lo<To ••1', ..I V31o~

O~ultn DIária I
I V~loc ERP po< K!.<'lU

OAdvert ••nci~ DMultn Simpleo

K.~ dc pcscado:

Porte

I1RP,

I"fr"ção

Valor,,,,,,ld•• mul<=, lU;

No ",,-"ode od"e"~;"-.,, outnndopo<.u; t> P"'"= de di"" p!1rnu'"n,kr"" rco•.•",end3ç~s oonst:n,,,,, lO"""'l'O I~. "0" penode ""n" ••.•ao
OTnmul'a ';mpl"" nu ""IOr de RS,

13. Relncld~nd3 O Genérica O F..•pec:lfica Çl NãD fo; po.sJvel veriticor O Não.c oplõca

15.l)<,,,,,,1.
p" ••~lldod='

Recome ••<I.çoeOl
Ob"" ••••.mçO •••

LJRG;OCNI'J:IOCI'FN"","" Complol<l :

!~ S EndorcÇD: R1.l3,,",ven;<!a. O<c. N°! !em' I a<>;...-o! Logrtldouro ; IMu"ieip;o:
~ U~.; ICEPo I Fone Ao ••",,,,,,, - /

"ilM"Vr,'(NCOlAi;;;;'N' J jVJ AV~ICiO 1.36y&lf-,] A~o::,~~U,
~2r41~"aMÓ~1''''n~7a7SirAlIt>~~;r~'unçnfii"l'1",,1~'A,,'undo. Ag>'M,u",<10 \ u~op",.en'AnteLog<>t I

IAV•• 8",n"" AU'uado _ 2"' V,a Vcrdç Pmçc,"o ,",dnu~,,,,,,ll"" _ J" V", A;;;j0'"'"";~'1oIOCO - 4" Vm Amo",lo Bloco



CONTINUAÇÃO DO AUTO OE INFRAÇÃO, N"

Ho= ~o:OO

:t~'
.-I,

;t;,\ ,~--

n,--'-"-
",c., 0I..t Ano' .w IE

<k..r..<ro\.',~';n"rr" 0'9/""/' ,"",n~,"d..,.J~,
..l.. ,Ç{) O ~"Ç.,.&". '. ,n<

. 0Ça0 .--L-.

-r- reh-kT',,;.' _.,
Oo.~""~'.\<se S ,

Alio""

P""".N"

loci,o

Agrnvnutes

L<>ngitu.de: liO
arn" <.-3 Mio S<:

Y- I I I I I I
ON I

I

OAoris<imo> O Reduç~o I Volo~ Total

.." "(óciíl:;t;",,)

R""olue!a

V"lo~

Lei I .~o

Red,,<;iIo

. ., .-
.' •••• <Ü"" p=u"'""de< "" remmen<l.oç/le. COn'~"'" no """"1'"0..:7, ',ob pena de eon"e=1o

. ' ,-- .':.'.\' .

A1Jne.

23 :24

o SlRGAS 2000

11 ." 'Â

,I .rr p Ir"-""" I ;

Inciso

Anexo C6digo

I~~~~
FUSO ~~

03

Artigo

Pl.o~" UTM

Artigo/Pemg.

•m multa sin",l"" no vai", de

No ",,"O de ""vert<!ncía. o .u!URdo po •• u; o p",= <!C.

N'

,.
Coo •.deo"d".
do lorcaçll.o

:l. Kmb •• ~meo'o,-,

7. ~ma'.
•••"alldad_

R..".,,,,~"d~f~nI
Ob ••••va~_

Nome Compl.".to : ORO,

t ~_~n;"i"p;~'
<~::..~;:'

IWCPf,,

I Fone:ICEP:UI':

~,.
(7 dtg;,a.)

,

Mio.

Pa": N"

'.

~ ''''
Longitudec
G •.••u' .• ,

" :

.y•. '. ' , 1 , ,

I' ~'."""" ~.

SelO.
(<:O'dlgita.)

. '

'. "

Lei limo

Min.
l..l"",,<!c:a_.
X-I'"1

Redução

.

Ine;so Al;o""

Alio •••.

~-

o SiROAS 2000

Código

Inc;"o

A'enuon""

puson
.••.ne~o

'. Artigo!P=!g,

".C""rdeo.do,
d. 'orne'"

11. Em\, •.•"",en'o

'-'

f Tot.l, RS

Valor

DMui'" D,,~,.,a I
I V"loe ERP paI 1<&:RS

,
OAdvert~n",-. DMuT", S;mpte,

1<&d~ J'C<""do:ERP:

Valo, 'o,~1d•• mu"a<: RS,

Volor tolal dos Emolutne~,,,. de Repo.iç!a do. Pesc.: -RS,

No =0 de "d","~nciu. O autuado pos>ui o p= de d;a., rn,a at=dee"" =<>","""açõe. "Orn"'n'e.< no ClUttpO l~, sob pena de eOrtVe=1"

em mui'" si,nple. no valo. de R~: ( )

,5,o..mo ••
pen""d~d,,,,1

R""o",eoda~ft"'"
Ob.en.-"cfta

ORG,

IMuniclplo:

WCNPJ,I DCPF:Nome Completo :

, ..' .;.:;:; ~ Endereço: Ru., A~enid.a. "'" 1 N°' km, IBahTI' I Lo~..-...T"u", :
g UF, I CEPo I Fone, A•• i=rurn:

~ ;_S~dO:t;;e'-"gí:T ~ MndY'ir,'n I;~~P';/'~-:J"'~..zA.'j?"N"'dO.eN1'r / ~.I'! Cl;~:"'rJ::+,:::T'1~"'0.\'I":~\;:~''''~''':,:e~o.om='.",0. I~m.rn_"A.~,.~.o"__'",.~,
I" Vi. Bmnoo Auluado _ 2' V'" Verde Proocs.o Admini.u, ••ti"" _,' Vi. Azul Mim.têrio PUblioo - 4' Vi. Am ••.d. Bloco



•

Vjn~.•do com" AI N°,

Vineulo com" AI N":

3 6 I5

DCNPJ:

AD,O DE INFRA ÃO:

o CPF:

"

Nome do 2" envolvid,,:

GOVERNO 00 F,STAOQ OI;;MINAS GERAIS
SISTI:MA ESTADU.'li. DE .'-lEIO AMBIENTE

E RECURSOS HIDRlCOS_SISEMA Lavrado em Sub~titui ',lU 110AI nO: /
Conselho F.stlulual de Polihca Ambiental-COPA.Vl ~ d F" I" • i7.,,'óloJ d- ')'j 1__::1I ..•.lrV/:..
Cons<:LhoE.latlnal de R.""rsno Hldricos-CERH Vinculado ao: AUIO e ,,,,,a '7.açlo n ~ '711 l.?' 'Y -,-

Boletim de 0<:nnêllcia nO: de ! I

~~ ~-!!!I.!~ t~.:. 2.Allto de Iofnlção po••u! rolhad~c ••ntln""çii,,? J(lSIM ONÃO

3. Órg:lo R••••••nstvel pela lanllh,ra: IL"""I: ¥.G\!/"C SOI:l;tO'Q I li1 (;7
DFEAM DIGAM Ollif' Qi:lSGRAl DSUCFls OPMMG Dia:./;I, I~- IA/n/r;, Ho",: (b~..;r

Nl'1,,!';t°'":i':;,~'P'T~'~:;';,iA < C"/If] FV,n ,m,. "ÇOUA Dê
Dala Na.cimentel: I N"me da Mãe: ~ F~LA ~%

i \!j~.PF~fY)IJ/~g1 ILJ Outros: ~!
~ "''ItúÃdl;'U;/~O;~~P~=,dWt<l:(correspo5~ncia) IN"~ ?," Complemento. \PÜ'~~mi.A4~
• B"('i'Ij;:!i':~ro, o';wArtv I MO"',>;"; - C ~, I m/SE, ,,"

_ :3\l LUY') _ mo IG 'O.~ I'O"",( l • I'.m<ill,

S.Oulro. N<>tmdo]O ""volvido' o cpp: o CN?l:

Hnv<>lvid03l
R••po".,;v~l.

Cooni~n••dn.
da Infraçi ••

L
I

(7 dígito.)

Se' ~Ji.:?

v",o n. "O""6/.:JaJ5lro/12cxf1 '7d0f'Hi7, ;,dA _i</- ".1". ~--,fi"
1.'1\ ' "i"d .do(,' '" -,iNb .'i-;'? nu ,i 05, {;.~

rim. V _~I 'lÍlf,nc'n "'" ...wf9, 'y, ,,'2,
N,~'" ";,j . tJL,""IM't2átL.' "',(I

Geo~ráfiC3S: I ~~: O StRGA$ 2000 ~r;:drh". Mio 4,2 -~e '334" ~i~~ Min 50
Planas:UTMIFUS022_ 23_ 24_x~I!:I;'J-!1 (6dlg;.t<>s>v-I.I,'IPIII

I,

ArtigolP~g..:.: Inoiso Alinea AUlOonW

-

POrtoN°

. - -'
DN

Àgr;aynnte.

Irn:isoC6digo

ir?b

Inciso

Ar •.,usnleS

Artigo

Arl\golP.rlig.

9. F.mba.ament<:!
)~)

•Ho .

Valor
TDtol •

166107

.~ -'o ,. >

ITotal: R$I. .

o Ácrfuõcl",n DRedllçio

, ,

',,,,"

Valor

,,'

,.',

I Val,:,~£~.por ~Il: lU"

"

-f! ..

Pen"lldade

" c. . IIIb>1 ,; .

<i61'r1f!l)/ F1;/JMJ it/'/164M ?7S tJJ..d:il/dn/£
... ,_.,0"

o Advertenoia ~Mu.lta Simpl", O Mu./ta Diária

Kgde p"s=do:ERP:

lnfr~o

01
Valor ""tal dos Emolumento. de Repo.ição "" Pes<:a: RS:

NO'"""O' de advertência." autuado p"ssui O p= de dias poua.ate2I~r as rec:omendaç~,:~~~.wntes no campo 12, .ob pena de eonver-são
em multa simples ti? valor de R$ (

l

. l
Valort<lt::LI~muItas~ l. fC !... bfbl fl.r
,j VI4'T" .I 53tl: CEv;rWOS

12. Demai,
penalidades!

R""ornend"çoes!
Ohservllçiie.

10. Reineldl!"ei" I O G",,/;ric", O E..spedfi<::t' "ON.lo fOipossível verificar l![Í-.Nã".e aplica

Nome Comple"": IOCPF:
N° Il<rn. I B,ajrro I LOb'r3úouro

o CNPJ:

I Munícip10 :

ORO:



. I
I

GOVEfu'l'O DO ESTADO DE MINAS GERAlS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Regui:Jriz::ação Ambiental-
Norte de I\'linas

Ofício nO 485/2016 SUPRAl-VINM

Montes Claros, 27 de Abril de 2016.

Prezado Senhor,

Foi recebiçio por Vossa Senhoria, o Aulo de Infração nO 55306/2016, que penalizava
o empreendedor CIair Morrt Ind. Com. LIDA por cometer infração ambiental.

Ocorre que houve equivoco na correta tipificação da infra,ção, exigência do ar.t. 31
do Decreto Estadlial44.8~4!2008. Por esse motivo, foi substituído pelo Auto de Infraçã_o nO
55308/2016, o qual.lhe é encaminhado em anexo neste ofício.

Colocamo-nos a vossa disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Aramis Mameluque Mota
Superintendente Regional de Regularização Ambiental NM

jf;;/
Yuri~~~vãO

Diretor Regfunal de Controle Processual
SUPRAM~l\1

""_,i
José Danie . colo Figueiredo

Estagiá' o - Jurídico

Clair Mont Indústria e Comércio.
Rua Vinicius de Morais, n" 73 - Planalto.
Montes Claros - MG
CEP.39.400-000.

Avenida: José Correia :Machado, si fi - Bairro Ibitutuna - Monres Caros - MG
CEP.:l9401-832 - Tel: (l8) 3224-7500



Vínc:ulo <:om " AI N":

Vmculn com" AI N":

E_mai!:

o CNPJ:o CPF:

10 Outro.:

J. AUTO DE JNFRA ÃO: N~ 5 8 I J
Lavrado em Substi'-;;;;o ao AI nO: ~..P~ I ,g ale

Vinculado ao; til"..,to de Fi"""li"""i" n° tí.,l3 J;;L dc:J.9 f CB I :hi:;lÇ!,O BoletimdeOcorre0";"n., de I f

I Fone: (I e" Posta1:

Nome do 2" envolvido:

Neme do 1° clJVolvido:

GOVERNO 00 ESTAOO DE MlNAS GERAIS
SISTE.'\tALSTADUAL DIlMEIO AMBIENTE

E RECURSOS HIDRICOS_ SISE~A
Con",HlO Estadual de Polltica Ambiental-COPA.\f
Co"",lbo Estadual de ~"\IISOS Hídricos _CERH

~ ~- !!!!!!!!! "
3. Ó'ltl''' R•• p.•,m.li.""l pda lavram •.••,

OFEAM DIGAM DIEF IRsORAl OSUCFlS

N';../ do.Autuado! EnIP~eo:.:'dí~f:..,. -h .;,.....Q
Dota Nascimento: I Nome da Mr.c:

i I u.•~~: g"PJ':"ac' _º~
~ I ~ =ço~o/...,t~~~/.E~;.,~meM,J.~~re;POndêocla)
.. B~.!¥~r;.~i~;01 t~

I "l'1i.M1n_m'"
s. Outro.

EnvolvidMl
R.e!:pon'."e1s

C••••rdenllda.
d •• !nfi"Io,çj;o

12. Demais
pen"lIdllde.1

Recomendações!
Observações

-•.
'.

Nome Completo:

Endcr~o: Rua, Avenida. "",,

I Fone:

DC?F:

N" I km: I Bairro I Logradouro

DCNP~

I Munic!pio :

ORO:

]" Via Branca Autu:uln _ 2" V'" V=1e Proc"",.., Admin ••""""'" _]" Yj~ A7.t,1 Mimstéri<> Públioo - 4" V", ~Ia Bk>co



2.AGENDAS: 01LX1FEAM 02[ ]IEF 03[ liGAM IH,m:/4 : ro I Di3: Cf }l~!: D;l
3. Motivação: [ 1 Denuncia [ 1 Minis:erio Publico [ J Poder Judiciário [ J Operações Especiais do CGFAI [)(] SUPRAM [

Ano: ,-;y;;/ "
I COPAMICRH [ 1 Rotina

1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO, N,__ 8_2_3_1_2 Folh. 1/3~IEF

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA

Conselho Estadual de Patltica Ambiental - COPAM
Conselno Estadual de Recursos Hídricos - CERH

feam~".-~
~1:r:"l" ••"!••• ,.

E oA16RCiOL:t li
12. C"';H-UF

I Outros

I Outros

[ I Danos em áreas protegidas

18. lnscnção Esllldual- UF

03.Classe 04. Porte

" 107.( ] Não possui processo

[ 1Acompanhamento de projeto

16.)\" e tipo do documento ambiental

J CPF 10. [ CNPJ

.& .09.5 /roo/- 6'8
13.[ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral

[ IAPP[ lDce

I Emergênda Ambiental

[ J Outros

'rico

[ ]AAF

I ReselV8 Legal

15. RE:-<AVAM.

[ ]DAIA

[}(l Licenciamento

I Pesca) Fauna

14. Placa do veículo - UF

IGAM: [ 1 Outorga

OI. Ativíd:tde •.•,p .C~C~ V RV
05, Proces5o n .
cJ I

08. [Xl Nome do Fiscalizado

C/.. IJC"í
II ltG,

17, Nome Fantasia (Pessoa Juridica)

I FEAM: [Xl Conc!icionanles

IEF: [

•'.••ot;,
"

(7 dlgoos)

Segundo
6,5'"

(6 dlgitm.) '{=

C/i! O
19. E-mail

I

Gn
x= I

41

0."11...'M
[ ;.q SAD 69
[ ] Córrego Alegre

FUSO
22_ 23_ 2"_

Geográricas

Planas UTM

26. ex Postal 27. Fone:
( )

o
~
~ 05. Muniçí!?lo
" )l1V . T S CJIj /lOS
~ 08. Referência do!ocal
~
~
~
.3
~

-:--.
10. Croqui de acesso

i

la, u

Fisca~ 02. As~inatura do Fiscali1.:ldo

1',.1.1 ,lSc.lI .•••do
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04, -j,scaliza,do I Reore li tante
*lI JoM ,'"

Assinatura

01. Servido~ (Nome legível).
I

Órgão [)(..] SEMAD

02 Servidor (Nome leg~el)

Org;Jio [J. I SEMAD

03. SSl'Iidor {Nome I ível. "
Órgão [:,('1 SEMAD
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~?{: ~~9 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONANTES<Q .
(LAI~MONTr~OÚSTRI'"ECOMÉRC10tTOA• PAW( N' Zl046/ZOOS/0COl/l00lJ . (MISS~O: t8/DS/ZDI0. YENClM£NTO,18/05/2016

Ilem Oe",rl,Co RUIl"",'vel P,•• " de hE>ru~i" Obnrvaç~" .tatu.de E'(I••:uçl!o

Monitoron,entn do "flue"I,llquidobtuto; Parâmet'''' DUO.DUO, ól"",. S,., •• , detergent •• (ATA],pH, ,ólid", DlIr."I•• vlO~"rl~do
,u'penlm. 161~losdls,olvldo" ,Ol,d", •• dlmenti.cl. "v •• !o módl! d I~rla.F,e~uência, Blm.,tral. lIce",.

4' Bi.,.,lr" Venc,: 30 O~/201O .... ..---
1010 51 Bimestre V,nc,: a0110 2010 .._ .. --_._-

õ< Oim•• !I" V"n<: 30/12/2010 RDUIUl/!GlO 29 n 2010. hoc"lado

l' Bimestre V"no: 28 Ol{20l1 .... -
2' Sim",,,. Vone:30f04 2011 - .' ..... -

~. Blme,tre Veno: 30{Oó{ZOll - .__ .
2GIl

4' Blnt"Sl'O V.no.: 30/0B/2011 .-.- ......
5' Blmostre Vene.: 30/10/2011 .._ .. ......
606Ime,tr. V.ne: 30f12 O" .....- .-
l' BlmoW. V.nc.: 28fo2/2012 _ ....
2' Blm•• tr. Vent.: 30 04f2012 --

2012 3' BI"''''l'. V.ne.: "O/Oto<012 - ...
4' Blm.'tr. V.ne.: "O/OS2012 ----
S' Bln'.Ure Vene.:lonOl2Dl2 -...- _ ..--
B' Blm.stre V.nC.: 30/12/l012 - _._.
I' 6lm.we V.ne.' 26 02/2013 .. ___ o

218Im.'I,. V."e, 30 04/2013 .. .__ .

, 2013 3' Blm•• lre V.n, : >Of06f20U _._ ... --_ ..,
4' Blm.m. Ve", :30(08 :<013 .- .....-

,fluente. UGuldo. S' Sim."'. V."c.: lO 10 20B ...... _ ..-
6' Slmestr. V.ne.' 30/H 1.01'1 ._.-- _ ....
l' Sime.u. Vent.: 28(02/1.014 ..._. •.....
2' Slme'lr. Vent,: 30 G4 21114 ...... ..._..

2014
3' Slm.,lr. Vene,: 30fOo 2014 ..

___ o

4' elmo,,,. Vene,: 30foSf21114 --._. -.._-
5' 6ImOlI'" V.n'.,30/1O/l014 _ ..... ___ o

6' 8lm."'e V,,"e: 30/12!lO14 ..-..- ..-_.
l' Slm.,t •• Ve••• : 28/02!lO15 ...... ._...
2' SI",o.I,. Vene.: 301(1412015 -
3' Slmo,I'. V.ne.; 30fOó/201S ...- _.

2015
4'B,mem. V.n<.: 30foB/201S ._... .._ ..
S' Sim.ltr. Vene.' 30/10 20a ..
S' 8Im.", • V.nc.: 30/12/2015 R0526761 2015 29f12f20150 , •• cul.d.

.
lI.nt.: 28/02/2015l' 6Im."'.

2' 8;mClI'~ Veno.: 30f04 2016

2016
~. 8;masu' Veno.: 30106 2016
4oB,m.me
5' Ain,.m.

... - . 6' Blmem •

----------



mês eM TOP total func.
jan/ll 88 16 104
fev/11 90 16 106
mar/ll 88 16 104
abr/11 86 17 103
mai/ll 85 18 103
jun/ll 84 20 104
jul/11 82 21 103
ago/11 81 22 103
set/11 83 20 103
out/ll 87 20 107
nov/ll 87 21 108
dez/11 83 19 102
jan/12 83 17 100
fev/12 91 18 109
mar/12 93 19 112
abr/12 93 19 112
mai/12 92 18 110
jun/12 94 18 112
jul/12 99 20 119
ago/12 101 22 123
set/12 102 20 122
out/12 102 19 121
nov/12 101 20 121
dez/12 101 25 126
jan/13 101 27 128
fev/13 98 29 127
mar/13 99 32 131
abr/13 98 34 132
mai/13 94 35 129
jun/13 91 37 128
jul/13 92 43 135
ago/13 89 45 134
set/13 88 45 133
out/13 93 42 135
nov/13 93 41 134
dez/13 87 40 127
jan/14 88 39 127
fev/14 88 40 128
mar/14 90 39 129
abr/14 90 36 126
mai/14 86 36 122
jun/14 90 35 125
jul/14 92 40 132
ago/14 91 52 143

:fset/14 89 57 146
out/14 88 64 152
nov/14 88 62 150
dez/14 88 59 147

150 -;-jan/15 87 57 144 ,
I



fev/15 87 70 157
mar/15 86 84 170
abr/15 88 93 181
mai/15 90 89 179 50

jun/15 91 88 179 -
~jul/15 88 86 174 O

ago/15 88 86 M M M N N N M174 M M M M M M M~ ~ ~ ~ ~ "' -c - c cse'/15 94 84 178 ro ro • ro ro • roE ~ E ~
out/15 91 96 187
nov/15 91 99 190
dez/15 91 97 188
jan/16 92 97 189
fev/16 99 100 199
mar/16 98 99 197
abr/16 98 99 197
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PETROLIUM

Proposta Comercial
Região:
Montes Claros

A
CLAIR MONT LTDA
AlT. Sr.Christian Michel

ReJerência: Serviços de Coleta Transporte / Destinação Final dos
Resíduos

Serão coletados 5 tambores de 100 litros. seletivOS,de <le-ordo com os resíduos que
seguem abaixo:

I Lama de tarnboreamento (pó de c.'lips abrasivos e pó de nylon) I I1B 50 Kgs /I":"lés J
I Pó de material iíxado cor respondendo à resiéuo de ,"yloo e abrasIvo 11B 67 "gs,' ::-lês I
I Li de tecido ( restos de tecido flanela, brirr: misturaóos com res,os de pasta abrasiva) Il B 15 Kgs'/ m~

I Resíduos Ó~ po de recorte de ler,;:!",acrí!iças e ti", resi1õ IIE ! 92 Kg'.I rnés I
I . .-i Estopas e exc,=-sso de tinta _.~~~~~~~~~~~~_~~ Kgsj!l:'_~s. _11

: Recipiente de ti:1T2 II 110Kgs / mês
I Redp:ente de ver;:i, ! I 113 Kgs/ .Tlê~ !
, I; Recipiente de óleo e graxa I1 12Kgs,l mê,

IRecipientE de solvente ~_ II ~12Kgs I mes
I Crosta de coreina de água de5.etor de pintl'ra ! 15kgs! ;l1~S

I - Condições Comerciais:, -- ---~--

, Condições de Pagamento Contmto de 12 meses
i I,

Valor Mensal Valer lolal do 1 F ParcelaPeriodicidade : !I,\ais
Da Rola ! Conlral:} 12 Prestações--

Bimestral (2) I R$68ll,OO ! RSS,160,OIl O RS68ll,OO ,,
OBS,
'I - Contrato com vigência de 12 meses. (Serão fornecidos os tambores).

E-M 4.1L: ,nefro/illl? 11'!:' nciús'"(;-:,Q.'Ii(J i1.C()ln
<

CO:\'SIJLTORA DE VENDAS: L!/t}l7 RC.\'enó-'

Petrolíum Tecnologia Amhiental Liu:I
Rua Ncfson COtHO Mendonça. 125 - Dis! riTO Illdllsí ri;)1 - Igurapé I CEP: 3290ft-OOO

Teldolle: 31-3534-4539/45"'0 - 353"'-5122/5123



christian

De:
Enviado em;
Para:
Assunto;
Anexos:

Boa tarde,Sr.Cllirstian!

Petrolium Vendas-ELLEN [petroliumvendas@gmail.com]
quarta-feira, 13 de outubro de 201017:02
christlan@cJajrmontcom,br
PROPOSTA COMERCIAL PETROLlUM TECNOLOGIA AMBIENTAL
PROPOSTA COMERCIAL CLAIR MONT LTDA - 13-10-201O.doe

!

.~.
!

, :

Estou lhe enviando lUDa nova proposta comercial pon, coleto dos resíduos gerados em sua empresa de
acordo com o solicitado.
Conforme- conversado eu olbei com a minha diretoria e consegui fazer um preço melhor para voçê.Gostaria
que analiza"ise .

.renClosamente;

EI!~n Ré:;cndf
C:m~a!Ho,a Co!Ue--rd;l!
Pr!rHEum Ti't:BO!(~:Ú~AlEbienbi
Fone: 31 9728-8947
31 3534-4539/4540
31 3534-5122/5123
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Atuação na SeroJip lIol;a a ser queslio"'l8M IX" c::llTI,5sâo n.:lALMG! CO,'T1bateRac:sf'lo Ambl8:1ta'

Atuação da Serquip volta a ser questiona
por comissão na ALMG

o 1 de julho de 201 O(http://racismoambiental.net.br/?p=3621)

CombateRaclsmoAmbiental ()

o

~ Sem categona

Depois de ter sido banida de Belo Horizonte, onde operava no bairro Camargos, região

Noroeste da cidade, a empresa 5erquip volta a ser tema de audiência na Comissão de

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por solicitação do deputado

Durval Ângelo (PT) a comissão se rec'ne nesta quarta-feira (7/7/10), às 9 horas, no

Auditório, para discutir problemas com a empresa em Santa Luzia, na Região

Metropolitana de Belo Horizonte e que tem atividades também em Momes Claros.

A Serquip é uma empresa que atua na incineração de lixo hospitalar e industrial e que teve

sua licença ambiental revogada pelo Conselho Municipal de Meío Ambiente (Comam)

depOIS de intensa movimentação da comunidade do bairro (amargos e de diversas

audiências públicas na Assembleia, ocorridas em 2008 e 2009, além de um processo

judicial. A reclamação dos moradores é quanto à contaminação do ar devido à liberação

de gases tóxicos, provenientes da queima de lixo hospitalar, provocando doenças como

cãnc"er, lepra e enfisema pulmonar, conforme apurou a comissão"

Convidados - Foram convidados para a reunião o secretário de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; o promotor deJustiça e coordenador

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário (CAO-DH), Rodrigo Filgueira de Oliveira; o coordenador

de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Gustavo Corgosinho Alves de Meira; o

presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG, WiHiam dos Santos; e o diretor

da Serquip, Gilson Almeida Vilela.

Fonte: ALMG (http://www.almg.gov.br/NotlBancoDeNoticias/Not_801918.asp)

,
I II, ,
I .,

httD"r/racism D3rn bie:ltal ,ne:brf?p=o3621 115

http://racismoambiental.net.br/?p=3621
http://www.almg.gov.br/NotlBancoDeNoticias/Not_801918.asp
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IOata: Qua 1/9/2010 07:22:40

liVlp:{iMIR NOTicIA

mcnt2Sclaroó,.:::O:":1/mtlralrlm vimir,as;:J?<;;ooi;o=60933

montesclaros.com
Um olhar de Manles CI?ros sobre r; que"" notidfl em to~a parte

De: Hoje em Dia
Cidade:'Belo Horizonte IMg

Moc ameaça barrar empresa de tratamento de lixo - Amália Goulart - O prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu
Leite (PMD8), afirmou nesta terça-feira (31) que a Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda. não levou lixo
hospitalar da rede pública estadual para a cidade no periodo em que esteve sem licença ambiental para operar
o incinerador em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao contrário do que alega a própria
empresa e o Estado. Ele também ameaçou cassar a licença regional da Serquíp-MG. caso ela destine o
material para o município, já que leve o documento cassado para operar em Santa Luzia. "Em Montes Claros.
eles não queimaram lixo hospitalar'", afirmou. ao ser questionado sobre a possibilidade de a Serquip-MG ter
enviado remessas à cidade. de julho de 2009 a maio deste ano, quando ficou descoberta por falta de licença
na Região Metropolitana. Por meio de nota, o Governo de Minas Informou que o lixo teria sido depositaco em
Montes Claros e Santa Luzia. A alegação é a mesma apresentada, anteriormente, pela Serquip--MG. A
autorização para a instalação de um incinerador em Montes Claros foi dada em setembro de 2009, somente
dois meses depois que o Tribunal de Justiça mandou fechar a unidade do bairro Camargos, na capital.
Segunda~feira (30), o Conselho Esladual de Política Ambiental (Capam) proibiu a empresa de queimar lixo na
unidade localizada em Santa Luzia. O Ministério Público Estadual tambem investiga o destino do material
tóxico nesse periodo de dez meses, prazo que a Serquip ficou sem licença para incineração na Grande Belo
Horizonte. conforme adiantou o HOJE EM DIA_ Demonstrando irritação com a hipótese ventilada pela empresa
de levar o liXO hospitalar para Montes Claros, Tadeu Leite ameaçou cassar a licença ambiental concedida em
setembro de 2009 .• Pode vim que eu casso o alvará deles aqui- Não aceito. Aqui, eles não vão queimar lixo de
outras regiões". afirmou. O prefeito disse que, ainda ontem, chamaria o responsavel técnico da Serquip no
município para se precaver. "Vou chamar hOJeo engenheiro e dizer que não aceito isso", informou. Em julho
deste ano, Tadeu Leite descobnu que a coletora de residuos havia levado para a cidade 17 toneladas de lixo
hospitalar do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. O material estava armazenado
irregulannente em Matias Barbosa, na Zona da Mata, próximo a Juiz de Fora. Na época, o prefeito chamou a
empresa e a fez assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual. Ainda
assinou um decreto proibindo a queima de lixo hospitalar, em Montes Claros, proveniente de municípios
distantE:s em mais de 200 quilômetros da cidade por conta de sua natureza tóxica, Belo Horizonte esta
localizada a 440 quilômetros do município no Norte de Minas. Tadeu Leite informou que o episódio do Inca foi
único, A Serquip foi criada em 2002 tendo cinco sócios e capital social de RS100 mil. Dos proprietanos, três
eram residentes em BH e dOIS em Recife (PE). Os sócios originais foram, em grande parte, substituidos. Na
última alteração contratual da empresa, realizada em junho de 2006, consta que hoje ela é de propriedade de
cinco sócios, sendo quatro residentes em Recife e um na Argentina. O argentino Osvaldo Satumino Campillo é
o acionista majoritário. Também figura como representante da empresa argentina Incol, fornecedora de
incineradores para a Serquip-MG. Em uma visita técnica do Conselho Estadual de Políticas Ambientais
(Copam) ao incinerador de Montes Claros, realizada em 2008, Campillo se apresentou como representante da
empresa fornecedora do aparelho. não como proprietário da Serquip-MG. "A visita ao empreendimento foi
realizada no dia 05/08/2008, no período de 8h30 às 11hOO,pela conselheira Mônica Ladeia, tenente Thiago
(Polícia Militar de Minas Gerais) e pela bióloga da Supran (Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel do Norte de Minas) , Eduardo Wagner, acompanhados pelo senhor Gilson
Almeida e senhor Francesco Scarfone, da Serquip e pelo engenheiro Osvaldo Campillo da Incol, fabricante do
incinerador". diz trecho do relatório de vistoria númeró 001, do Capam. Em 2006, quando houve alteração na
composiçao societária da Serquip-MG. foi registrado que o capital social da empresa agora era de R$338.460.
A Serquip-MG faz parte do grupo Serquip, que tem unidades em oito Estados. conforme descrito no site da
empresa. Em julho deste ano. o presidente. Alexandre Luna Meneiau, anunciou a venda de 70% da Serquip
para a.multinacional Stericyc\e, que tem operações nos Estados unidos, Argentina. Chile, lrfanda, Portugal,
Romênia e Inglaterra. Na ocasião, Menelau disse que o faturamento da Serquip, no ano passado, foi de US$
20 milhões. A assessoria de Imprensa da Serquip-Mg foi procurada nesta terça, mas náo foi encontrada.
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2fJ04,'2016 Programa de Certlfica;:ãode Forne~es para oVarejo

Certificado

CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Ru.a ViniciL3 d€ 1,''Jrajs. - CEP: 39404-{J26 ~Montes Claras - fv1G_Brasil

o Organismo de Qualificação SGS JCS CERT1FICADORA LTOA formaliza que a empresa acima cilada participou do
Programa de Certificação eie Fom€cedores para o Varejo e que, em auditoria de qualificação independente,
realizada em 10/0812015, s€Us auditores avaliaram que a planta acima citada obteve o segl.linie resultado no
Programa de Certificação:

Classificação ablida: Aprc'.'sdo

Organismo ó qU;;Jlificaçao: SGS ICS CERT1F1CADORA LIDA

Número do processo: 3754':=;~5169234

Validade: 10/08/2017

A validade destas informações pode ser confirmada no portal do Programa (wVt'W.abVlex.org.br/certificacao), por meio
do Número do Processo, rnkJrmado acima.

t: obrigatória a reali7-açao de ~.l1ditoria de Manutenção, após 1 (um) ano da obtençao da qualificação.

São Paulo,
18/0812015

h:4JS:!lwv,'W.iocnsocial ,CC(:",.1::fIsym/a'rt. =íCi!;tifi cado.php?fricr-3754546169234&tí PO'" 111

(,

I

I

I

I



Data: ... .1...ASSinatura:E .
I B.In'truçõe, em0",0 de dl""p.n"a d" Indioaçõ" de",'''' n,,'e manlf,,'o.

9. Instalação receptora' Certificado de recebimento do material pengoso descrito neste manifesto. exceto quando
ocorrer o especificado no item 8.

I MTR - MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESíDUOS NO.

I 1. Gerador /f..~~Dt "'-

Razão Social: CLAIR MONT IND. COM. lTDA J7YFOlHi
Endereçocompleto'~u~V~~ic~usda Hcra~s, 73~105 - ha.irro Planalto - MQnr.es Claro. - ~ ~~ ,~
N=- dl:l r<>q:'''''Bavel,Ch.ril,üsr. Mich.l Lac •••raç-••••••atte

yd/,-
~,,1Ic..1. :38 322(7750

lP;P'\!UIl A /..~\t'.s/~ p.."'-':;''',;

í 2. Descrição dos Residuos I

Fonte/Gerador C.araeterlzação I Estado Físico
Classificação Quantidade Total Código da ONU
CódIgo

,

CLAIR MONT Lãmpadas Sôlido I 9 'lS'+ ~ 3077
LTDA queimadas

,
3. Transportador .
Recitec Reciclagem Técnica do Brasilltda
Rua ~ico aarbosa. ~26, D:o.stritoIn~str~~l Teotônio !latisUl. de f"r",."as - ;>"d:ro 1.<lOFol<!<>- l"l3 O;:i' :n.~oo-OOO
Qr;>J 03. <\ 72.535/0001-53

I Ve1=lc: Ol1:NHÀO BAU 1'1aca: l'!I:.n:.dp1'"

T1po d•• £qu1F"""",,tc de Trar"'pc:<t.: Nilc "" .;>I>.clI
Moto">.,,t,,:
N""",, do ••••spon.a.i.••••l: l'ü.,."and:ra .u Vê" rel ••for•••, (31) 3662 2502 I )562 237) I 9631 7130

,14. Destinatário:
~
t:

Recitec Reciclagem Técnica do Brasil Ltda

! Rua t~::>Ba:ohosa, ~26, n~gt:o~t:>Indu,,~:o~alTeota~o Ba~~sta de ",.ed.:.&:>_ ~a(j LoIopoldo - H:; CEP 33.600-000

~J 03.;72.53510001-53
~g~~TaCaO' Motivo de não rêC~~mantO'
Nom" do r'ospo""áv"l: .o.1.",,,. ••ndra .0.1"•• ". T"l ••!o"'" (31) 3615.:0 2502 I )662 2373 I ~631 7130

, •
5. Descrições adicionais dos residuos listados acima:

&

i 6. Instruções especiais de manuseio e informações adicionais (em caso de não entrega do residuo, especificar o

I na do MTR anterior)

i .II

I ..
(7. a) Gerador:

í Nome:.Ç.V:IJR.MO .~.T.j t':1Q, •.C"QM,-.I,IP~._ Assinatura:
I, J ... O&"/(} ..!a5?N ~................... , ......... 1/f.!'l .. .......

b} Tra~ortador: Recitec Reciclagem Técnica do Brasil Ltda

.......~ .......

,

Nome: .. ~\}) ..~1£).ç.....~ ..\\ ..~S.(..~J.Só-Assinatura:. ......... ,Data: \\Y\SÚ~
, c}lnstalação Receptora: Recitec Reciclagem Técnica do Brasil Lida

Nome:. Assinatura: _ . , Data: .._.L.!..

l' via De5una(~no 2'",;; Trar.s-pc:'tadcr:l' Vi6 Gerallcr 4" vla'Orgão Cor,t;oIe Ameler.lal 5' "ia Controle Gerlldor



:.1 :,," j; J6":-
8-n-,~,! '''~,',:-'-'-. ~,'-,,-'

----- 1
N' __ 3_016 .

Data-

Af'rrT: "'":,,Hdo; ;:,".')r,~()t:f" •.•" 'li,.! . ;" 'iOj

espec"'ô.<lrlas o e-;,!l';.,~ C,_.1o,.... ", ::,.,~;,

EMPRESA ICLIENTE

ICLAIRM\lIJT Irv']. Gn _ui)1!
CidBdefB::l\JtE s: U,1Rtí [ I
EstadoeM(,. =::J

Nome leo,velt)iR 'S:Tl1N M-ILii"clJ
Depa,tam€nI01 ADM I ~ !

Tolerene~ :ZZz 'f1Üj] I--- __-'- -' ----- 11

-------- --,-----------
RELATÓRIO DE COLETA

7,~!nr(''l~iJ1!3U.2-25;:;~ )',:;: 2::,"
T~ler;,<:31 iJ6ijl-",,,~):

o Outro~ ma:eriais
C.tIl' ,'0011"0

,.--- --- -~--------- -

-_.----- - - -----

~------

--~- --_._----

-! ~~---DADOS DECOLETA-------------

! MATERIAL CQLETADO i.
I "" F' < I d 1 20 t 'S~t•.••, '+. < I 1: l.::::J ,lJore~Cen8 e, nl, ..•..•..,;1 ~ \----.:l. ..1

:O Fluorescente de 2,4C rnt I I'!

I:O Lsmpada de Bulbo ::::::::::::::::::::::::=::=1 I i

D -----1'I Cacos de iampadas íkg} --------, i!
IIO Faroletes ::::::::::::::.=1 !i
O Reatores '::'::'::'::'::'::'::-=--=--=-'::'::'::'::'::~l .---li'

--------~---~. o_o _ ••• ~ __i Carimbo da empresa

!L ~ ",.__ ..~
" ~;,. CI;""'N~'"'~ i,,~.R.'.\od

•

-



R~rEBE."O\DECUlR ~ONTI:\'DlISTRI,\E.COMERCIOLmA OSPROO~,05CO~,TA,;rn; NA;:OTAFISCALAO1...100
?'I. 028025

SERlE

i~~~!I~Ui~uln~~~
CII"VEDEACE.\SO

3 11(,0525 9800 Q500O188 5500 101)(102EO2519 8747 5457

Consulla d. aurenticidad. no port.l nacional da l-iF_E
''''''''.nf''.raz""da.go'' b'fpOrtal ou no ,ire da

ser", Autorizado,"

rRúTOCOWDE.•t;TORlUÇAODEU""

1.;1162144611810'; 101{l5l201608:25:11

FL- III

l-SAÍD,.>,
O_ENTRADA

N" 2~02j

SÉRIE I

Do,um<nro '\UXi11i1f da
No," Fi".1 El'lfonie.

CJair MOnl IndllSlria e Comercio Ltda DANFE
RUA. Vio',,", d, ~lo,oi,. 7J.
B.~IRRO. Pl••• lto-
Monto< CI •• ", - MO
(38)322-t-7750. CEP: 394~02ó

C":)
CLAIR MONT

""C~"'"'C",_"".",o,""~"",,,o,-------------------------,
Outro s.;udad< mere, o~ pro,!. de se,,' ~an E,P"<'

P.<SCRIÇAOE.\TAIlUALII~SC ESTAIltJALOOSUBSTTRIBUTAR'"
4J362H910048 I

DEST1NATÁRlOIREMETENTE
=\IDRAL\O SOCI,L
RECITEC REClCLAGI'..\1 TEG,ICA 00 BRASIL LTDA

",",'DEREÇO
RUA _ ZlCO BARBOSA

IMUNICiP[O

Pedro Leopoldo

~ALCULO 00 1MPOSTO

."
FONEiF.<.X

DiSTRITO !;\DUST

D~TADAE."ISSAO
1010312016

DATAD.' E'lTRAIlAlSAto,
1010512016

HOR~D~ENTRA1)Ai SAio.'

08:1&

"A,E DECALCUtoDOIÇ.\lS • IVALORDOIC"S IBASEDEC~LCULO00 10.'.' sUBsnrurç.'o VALORDOrCM,5UBsnroJ'C-'o VALDRTOT,o.L])(II;"ROD\JTm
1.07 0,46 0,00 0.00 2.57

VALORDOFllEfE IVALORDOSEGURO IDE.\CO~ IO~'TR.\SDESPESASACESSORl-\S VALOR00 IP, VALORTOHLOA ~OH

0,00 ".00 0,00 0,00 0.00 1.5i

BL'OSOC'Al

TRAl-i$PORT.-\DORI VOLU~es TRA:>SPORTADOS

RECITEC RECICLAGEM TEC"lCi\ 00 BRASIL LTD 03 4i2 5351000 1-j3

PESO LJOUIDOESPECIE
Çaixo

QUANTIDADE

"

E.'iDEREÇO
RUA ZICO BARBOSA 426 DSTRlTO I:--JDUSTRIAL

FATURA

_"_'_'"_'_"_'_" '_.,_"_'_"_'_'"_'_' '_--'-' 11

DADOS DO PRODUTOiSERVI("O

COl) PROD DESCRiÇÃO00 PRODUTOISERV[ÇO.' ~C~fSH m 0;00 UNIOQUANTIOAlJE V.UNIT.-iRTO V TOH!. BCICM, V.ICMS AloQ, V lrl .•LQ lI"10.1S

022051 L-\MPADA I'LUORESCE:--JTEQL'EI~jADA ~5393 [00 000 :j94~ U, 25i,OOOO 0,0 I00000000 2,57 2,57 0.46 '"00 0,00 0.00

0""005001550;'"
lNSCRIÇ,'O.'ION[CIPAL VALORTOTALDO,SERVIÇO,

0.00
B"SEDEC.'LCULODO'SSQ~

0.00 0,00

DADOS ADlCI0l'A1S
[;IfORMA<,'OESOOMI'I.E.'lEt<TARE.\ RE.'>ER\'ADOAOruCO
I Mori,'o do C.,,«I=,o: emllida ,em o l""u1,;,uari". mo,rrcDa[,'101512016 NLJrrIcro~aONU ]077 (S"iJ<t'n,i., Anlgos
Perigoso< Di\'=<l5.1Numem de Risco 'I() Classe ou 'uod •• ,e dt ri'êO:qGrtlpO de embalagem' III Declarômo, que o produto e.ra
.deqillld'mcn'o 'condioíon.do para ,aport.,- n •• o, MrntAl' de c.ne[l3I1l,nto. de<carr<g.men[o, [,,,-"oordo • lIaJ"pelte a[e"dendo a
L,,!!nJame!ltacoo"m "igol.:>:omt do ""pons,,-,,el:A,,inalur. do '«pens",e!

poweredby O TOTVS



I Recibo-de Entrega de Documentos. . , '. ,
I Empreendimento: CLAIR MONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ,25980.095/0001-88
Ofício: UC - 00812016

Declaro ter recebido da SEAM - Solução Engenharia Ambiental Ltda., os seguintes documentos:

DESCRICÃO

Processo de Revalidação da Licença de Operação nO 23046(2005/003/2016,

Recebemos: __ ,__ /__

Nome Legível

Assinatura

SEAM _Solução EngenhariaAmbientalltda - Rua Doutor José Veloso Souto. 55 - Morada do Sol- CEP 39401-803. Montes Claros MG
_. __ , _. ', L_-'- __ "-_ •.._-"- "'_-•• _. ••-,'-- _ ~
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CLAIR MONT

- - O'~'-
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.•'
christian

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

• ,J

'~. Sr. Christían.

Seam Engenharia Ambiental [seamengenharia@yahoo.com.br]
quarta-feira, 27 de out'Jbra de 2010 09:07
Clair Mont
Protocolo
Protocolo Prorrogação 18-10-1 O.pdf

Digitalizamos t.:om mais qualidade o oficio protocolado dia 18/10/2010. solicitando a prorrogação de prazo
para clU11primento das condicionantes. mesmo assim o n~ de prulocolo não saiu legível. Informamos que n"
protocolo é o seguinte R 11.5307/201 O.

An .•

Viviane Lima

.'A SEAM ENGENHARIA oferece serviços de g(;~tãoambiental avançaJa, buscando introduzIr o conceilO
~e suslentabílidade no dia-a-dia das empresas,'.

1



~

.

~~
" ... :~

, "
~'

I --.----- ---------- --.----
I PROCESSO n': 23D'15/2nO)iX)1/'2C!0'~
i .ASSUNTO: lnrormaç6es COr"lolemenlares
~---- --_._--_ •• o ~ - __ ~_ •• ~ • __ • _

Prezad2. Superimenderne,

EnC3J11inhaml)'õ à St;perintE'ndfllci;! i~ég!"n2.i de "'teic. Amrú"n(t' i: C" ''1\. Vllílé'fl

SliSi.em;lYI':Í do Nane de \line~ SUPR..:..\.f:""\'!\.;. COmpril't'flçâ,} !ir Ll' "r,r",.:iltG -'-
C0;H.íiciOIl8.n,eS referentes à !-kença t.,;llbienr<õ! N° 200,':.QHJ \M. "'~i';T ",fé':' ',;

emprccnGimcnlo eLA!R MO'\'T I",iDt,STR1A I; CO?,..lEr<.CO fi/, (:-, f :
:::" 9l.W.n95.'tli1(jj-t?õ, locaJinda fi R1.:!I.. \T~Kil'SDE ]\:10j~AIS- 0;' f: ti' d!()
M'1nte" Ciar(}:,,' l\Ki, CU]íl proceo;:3f' recebeu li n" 2:'04:,d201~'5iOOj']()!N.

\ ~ Crm.:!jt;ionan(<:! _. i;.,.,pbntar n.:., l'mpreendir.'len:n. ~n,,:o'm,,- ''',:' 'i"-;,
crr;l'recnó::Jor, Piogmrn:. Je: F:du{'ae~;} A.fT';b!i':ntai t:J1I ?a,,:er~a CO,r; )1 (,T i\ ,\r;.:'
:) 1 ):

2) hnp:arnar pbn"J de G~rejl,:!amenl(l ,-t'1S R<õ~ídu(lsS.-)jJGo:-; U:;."s,::, i ~ '." -~('-:1dn
.\B!\:T ,(i.ü{J.V20ü4 \.'\ne;..:" G1):

3) lr.~t0:âr e;"ilusIOrl:S '.)u depUíhdorcs eÍ;:-':..t, no,,"ü~m'xk";~ onde ~à':,,,,i'; +>Tn~ ,_o

eiou ft"inM. ~<lue- não pM'iuam ainda di~:?l'siL".osf).\r.t'XD n,;\

4) Apresemar a SUPRAM NM C\F!lrato C0,,', CI"J':çre53. 01) cmpr('s.;:~s '.-,;.rJ(.. jj,Js l'

p,'CSltlÇ.ã8de ~cf\-'i~ü de recolhimci1l;'1 de res;dui'~ :,ólido'i. úk •., tlS2â,' g~ a. p::
dispc::'lção fi.liil!re::íclagem (Anex!.' 1)4,

S) !vlnrlirommenw do Ef1uenit:' Liquido !5ru,tl (Am:w fi);.

~';;emH1",i" paf(l o m{,menU. ~ O.'!OC3nJo-flc, 11di3j,CFiçiJ;, p3ra qu:,iSy"d -. ,.!:ti'.: i,-,içn"
nec-.":;>:.ari"s, finTI2,;n .•..n0s. ,/

"Ale~Kio~;,'1nll:n(.:. Ii -"
,I! "
i i /

. ~_..__.~Ú~____ ..
('hisriOln Míc¥.£.~ LlÍC<1!'tagilet'"llrtc

r, 'L" • jbcrenr lnCU5{rl"

LA,IS FO:,\SECA nOSS},NTOS
0.0. Su::-'cr:mçndejJh~ Regioos! di: !v!t'j'J ;u;\t>iem~ {' f)-:<;en."nl .•.jm;;'~'lc SOl"'.\" ;)\,~' - r-';(1:-lC

de ~v1;;W5~ SUPR.\\.It'\-;.{
i\v. h:;.!f. C0rrê2 ;\hchRdo. 90(;, Ha:F,-1IhilU":m,L
CC? 39AOO.,):}O~ :\'lon\?;, C!1"fO:;i ~,,1()
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Oflcío Sli:l

Premda Superirl,1end~'T'..lé.

Venllfí àtran;~ deSta apreseni:-u'a cC(rçdiciorfaTIte .da' liCC1)Çfi timbicnL'1L' I'ni'c~:'io

; n"B046f2005/UOlI2009. liccnc:I' Ll)c ri"200nOIO.1\"'M. Çõndicíonante 'item"'04 ,'-
. - .,' --
(:proccdcr.a.análisc, dos: eflucntes almosféricos na :saíc!;rdá chaminé do lavador de

fa.,,,e~rl<lra"\ierifí~aç:.flo da efic!~ncia do atual: eqüipa.n1ento. Çaso seja ~ons~atad?,

"~o,,: tjlJC (l lavador. de gases 'é ineficicnri:,~ stlbstinú~lo por ,um 110\;.'n {.".,~luipamen1í)}.;do';

empl'cJnctl1l)Cllm CLi\"H~ ]\.lÚ1\'T'JNl)fSTlUA I:: COMtJH~lO LTDA. ,.c>\:i)J: :. , --. , ' --' .

25.9S00~5JOOUl-88est3hekcid8 1li.1 kv.-". V1NlC1US DE I\'10J~J\IS' 73' Pr"AN~\I~TO_-no

;nuriídpie.dc :r•...IO"NtI:S CL~\RCJS yu(".(em como.a.lj:'/idadt~:j~l?lic~WãO"d~jn..,,:~i~r:.lçmr)e

, ,

,Sem' :m~is ; pC.ra '.J :,m.-,mc-ntü~, , ~
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CLAIR MONT

DESIGN BRASILEIRO OU,6,liDJ'.DE INTERi\JJ'.C!ONAL

A SECRETARLA.DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESE:-JVOLVü1ENTO SUSTENTA VEL
SUPERG'TENDENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E
DESE:-JVOLVIMENTO SUSTENTA VEL NORTE MJ]\AS

Assunto: Condicionante de licenç-a ambiental
Processo: nO 23046/2005/001/2009

Prezada Superintendente,

A CJair Mant [ndústria e Comércio ltda, objetivando atender com mais precisão e
profissionalismo a condicionante referente à confecçâo do PGRS (plano de ge-renciamento de
resíduos sólidos) e todas as demais condicionantes ainda não contempladas, optou por refazer
todo o trabalho já desenvolvido e resolveu contratar a empresa SEAM - Engenharia prrra ser a
nova parceira neste projeto. No entanto, para que o trabalho seja desenvolvido da melhor
maneira possível, solicitamos a concessào de um novo prazo para a apresentação de todas as
condicionantes faltantes. Desta fonna, pedimos para que nos seja concedido o prazo até o dia 30
de Novembro de 2010. lnfonnamos que faremos o melhor dos esforços para que estas
condicionantes sejam apresentadas bem antes desta data.

Atenciosamente,

Christian Michel
CLAIR MONT LTDA
LOC n' 200i20IO NM



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUO
INDUSTRIAL

CONTRATANTE: CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO lTDA~ME, com sede em Montes
Claros á Rua Vinicius de Morais, nO 73/105, Bairro: Planalto, CEP.: 39.400-000, Tel: (38)3215-
1788, inscrito no CNPJ sob o na; 25.980.095/0001-88, Inse. Estadual: 433.624.491.0048,
Tnse. f'1uniClpal: EM ANDAMENTO, neste ato representado pelo (a) Sr. (a) Christian Michel
Lacastagneratte, CPF: 675.649.096-68.

CONTRATADA; SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG lTOA, com Unidades de
Tratamento situadas em j'Y1Gnos endereços: Av. Brasília nO 5365, Bairro Fazenda das
Baronesas, Santa Lúzia, CEP.: 33.120-510, inscrita no CNPJ sob o nO, 05.266.324/0002-70 e
Av. Lincoln Alves dos Santos, nO 740, Bairro: Distrito Industrial, rV10ntes Craros,
CEP:39.404.005, CNPJ 05.266.324(0003-51, ora representadas pelos Srs. Janilto Santos
Machado, CPF: 003.241.586-96 e Gílson Almeida Vilela, CPF: 295.557.106-78.

Endereço para correspondências: Avenida Lincoln Alves dos Santos, nO 740, Bairro:
DIstrito Industrial, Montes Claros-'MG, CEP 39.404.005.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Consiste em coletar, transportar, tratar, através de termo destruição e/ou dar destinação final
aos resíduos industriais Classe I, r1ão halogenados, provenientes de suas instalações e
atividades industriais, tais como resíduos de tinta, classificados conforme NBR 10004.
PARÁGRAFO PRIMEIRO; A CONTRATADA realizará coletas MENSAIS no abrigo final da
CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os resíduos serão pesados na balança da CONTRATADA no
momento da descarga, e o peso aferido será atestado no Certificado de Tratamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA mensalmente a importância de R$ 350,00
(Trezentos e Cinquenta Reais) por até 100 (Cem) quilos de resíduo coletado,
transportado, tratado e/ou destinado.
PARAGRAFO PRIMEIRO' Fica, desde já, estabelecido que o valor por quilo de resíduo
excedente será de R$2,00(Dois Reais) kg.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O primeiro pagamento referente aos serviços, objeto deste contrato, será efetuado através de
boleto bancário, em até 15 (Quinze) dias após a primeira coleta e os demais a cada 30 (Trinta)
dias subseqüentes ao primeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
I - É Dever da CONTRATANTE autorizar o acesso da CONTRATADA as suas instalações,
quando necessario em função do Contrato.
rI - É obngação da CONTRATANTE manter os resíduos acondicionados segundo as normas em
vigor e disponibIlizá-los em locais de facil acesso e em condições adequadas para o transporte
de acordo com os regulamentos aplicáveis para que possam ser recolhidos pela contratada.
(Acesse sem escadas).
IH - É obrigação da CONTRATANTE efetuar os pagamentos em dia, sob pena de multeS e
Juros, e suspensão dos serviços,
IV - É obrigação da CONTRATANTE informar retenções a efetuar referente a esta prestação de
serviços.
V - É dever da CONTRATANTE consultar a CONTRATADA sobre o envio de resíduos líquidos do
grupo "8" passiveis de incineração. Nos casos em que houver aceite por parte da
CONTRATADA, o resíduo deverá vir acompanhado da FISPQ.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
T - Quando efetuar a coleta identificar-se por meio de funcionário credenciado com crachá e
uniforme específico;



-<.,i'-QUAL D(
II - executar os serviços de acordo com o objeto do presente contrato, responsabilíz -ê@HAN0 %
exclusivamente, após a saída dos produtos (resíduos industriais) do estabeleci ir ~dasiO 0\
CONTRATANTE, pelo seu transporte e destinação final, respondendo por eventu ~ d.an~ ~J
causados a terceiros ou ao meio ambiente; ~ kL, .tp -.-~';/
IH - responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido nos serviços objeto deste c ffij , '
inclusive pelas obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, eximindo a CONTRATAN. , .
quaisquer ônus;
IV - Emitir, mensalmente, Certificado de Tratamento após a realização dos serviços e
apresentar licença para operação dos serviços Ofa contratados, na assinatura deste
instrumento, e sempre que a licença for alterada, renovada ou solicitada; .
V - dispor de todos os equipamentos necessános para a realização do objeto do presente
contrato, inclUSive os de proteção individual;

,,,..,
I

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido:

a) Por qualquer das partes desde que com aviso prévio, por escrito, de 60 (Sessenta) dias,
nos quais permanecerão ativos os serviços de coletas e faturamento, não ocorrendo
prejuízo para ambas as partes.

b) Por descumprimento de cláusulas contratuais. Neste caso, a parte prejudicada terá
direito ao recebimento de multa de 20%) (vinte por cento) do valor do restante do
contrato - Esta multa não anula o direito de recebimento de débitos já existentes.

c) Se a CONTRATANTE ficar inadimplente, por um período igualou superior a 60
(sessenta) dias, não ocorrendo prejuízo dos direitos de cobrança dos valores
pendentes} acrescidos de multa e juros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Este Contrato terá validade por 01 (um) ano, renovando-se automaticamente,
haver manifestação por escrito, de qualquer uma das partes,50 (Sessenta
vencimento.

no caso de não
dias) antes do

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
Os valores dos serviços prestados serão corrigidos anualmente pelo índice do IGPM ou toda
vez que o acumulado deste ultrapasse 16% (dezesseis por cento) desde o inicio deste contrato
até o seu término.

Fabíola Martins dos Santos
CPF: 072.398.526-01

Clair Mont Indú ri e comércio ltda-

coi T~TANTE

Serquip Tratamento íduos MG Ltda.
I
~NTRJ.TA~A
Testemun~as:

I
'-:/~-

,
André-'Luiz Lopes Miranda

CPF:073.020.146-55

Montes Claros, 25 de Novembro de 2010.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Montes Claros/HGr para dirimir dúvidas deste contrato. E assim,
por estarem justos e acertados, assinam este contrato em duas vias, acompanhadas das
testemunhas que a tudo assistiram.



I PROCESSO nO: 23046/2005/001!2009
I ASSUNTO: solicitação

À Exma. Sra. LAÍS FONSECA DOS SANTOS
D.D. Superintendente Regional de .l'deio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- N011e
de :t\.finas - SUPRAM!NM.
Av. José Corrêa Machado, 900, Bairro Ibituruna.
CEP 39.400.000 - Montes Claros I MG

Montes Claros, 24 de AgoslO de :WIO.

Prezada Superintendente,

A empresa CLAIR MONTINDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 25.980.095/0001-
88, localizada a RUA VfN1CIUS DE MORAJS - N° 73, PLA\JAL TO -l"lantes Claros!
MG vem esclarecer e solicitar, junto à esta Superintendência Regional de !v1eioAmbiente e
Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas SUPRAMlNM o seguinte:

Houve, durante o final do ano de 2010 e início do ano de. 20] J uma acentuada diminuição
da demanda por nossos produtos devido à fatores externos como valorização excessiva do
Real frente ao dólar, acarretando a entrada indiscriminada de produtos estrangeiros que
competem desigual e ilegalmente com nossos produtos. Além disto, a crise Européia e o
fato do Brasil se apresentar com uma "economia aquecida" fez com que houvesse uma
grande "desova" de produios de marca internacional a preços eXTremamente competitivos.
Diante destes fatores, e com esta grande diminuição de venda:; de nossos produtos, fomos
obrigados à reduzir nossa produção e concentrar esforços para tentar contornar esta perda,
buscando novos mercados e novas estratégills de venda para assegurar a manutenção
mínima de nossas atividades.
Como estes esforços estão sendo muito intensos e nossa empresa é muito enxuta em termos
de pessoal, infelizmente não tivemos tempo nem material humano sutieiente para
apresentar as condicionantes no tempo solicitado.
Desta forma, vimos solicitar, encarecidamente. que seja concedido um prazo até o dia 30 de
Setembro de 2011 para que possamos regularizar todas as nossas pendências em termos de
atender às condicionantes de nossa licença ambiental.
Sem mais para o momento, e colocando-nos a disposiçâo para quaisquer esc.Jarecimentos
necessários, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Christian Mie. .' a astagneratte
",~'"" Geren 'Industrial

I
1:~~ ::.:;:;:~::~,~i;~~:~~~~~;:~,,;

R;,:a: V,(li::Me ,,! r,.

C~:? :',9....1;'0 (,,)0
__~,r' ,,\~t";:S .• MG ~

~'i{,;;.i""i-::':~'-'..>M"'" -~ ,"",,""
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C-10-oS-7 Fabricação de instrumentos e material ótico.

Pol. PoluidorlDegradador: Ar: M Água: M
Porie:

Solo: P Geral: M

Área útil < 0,5 ha e Número de empregados < 30:
Área útil> 5 ha ou Número de empregados> 150:
Os demais:

Informação do RAOA:

Número de funcionários: 143 pessoas

r Área útil: 1.700 m2 (0,17 hal

- Porte: Médio

- Potencial Poluidor/Degradador: Médio

- Classe: 3

Informação do Auto de Rscalizactio:

Número de funcionários: 180 pessoas

Área útil: ????

- Porte: Grande

- Potencial Poluidor/Degradador: M

- Classe: 5

pequeno
grande
médio



ClAIR MONT

Á su PR.~".I ê;OR TE
Av, ,Ínsé Correia i'>1nchadn, s/n
\íoml's Cbros -!\.f(;

--~_._---._----------~-----AS:;Ulll(l: {--(lnliic;O:l<lnk d~ iic\:;lÇ"QJmbienlal
Processo: n" :::~f)"::6]()(l:- 1)01.'~(j09

A C-lair \iont. tçm uma política de huscar o {Xmstanlc aprímoramento de seus processü5
pmdUIi\'c~. '. j"ando a nlt'lhoriEl de produti\'idadc aliada com a diminuição de geração de
re:siduú." .. \",,;m scnJf1. upós- :l CílnCes~ào da !.iccm,:a ambiental. estivemos envol\'ic.los na
rnudançil de Jois do~ n05S0Sprocessos que são geradores d~ resíduos: pintura e tamberCé!mento.
No C~:;0d;J rir::ura. hOll\'~ a [roca das pistolas automáticas por nO\m~pistolas PPA.ECO de
tc{moiogi<J! VLP {Iow vpiumç anã io\ ...•..pressurcL onde são consebruida~ grandes reduçl1c-'S do
use d::::m8(eria wima (:'cons('gucnleme-r::lc.~redução dos efiucnles atmusféncOS'_ uma vez que
estas plsloia~: trabalham com pre~.::õ~:s(.~volurnc.s significatival11ClllCmenores que as pistc.las .
.anleriore~. :<u ca~o do prm:esso de wmborcamcntv, houve a troca das pastilhas ou chip~:de
~amboreamçnl-o pelo chip RE!V10XROlO com gramdação de #400, de tecnologia superior, quo.:-
reduz j gcraç[[(l dt: rc-síJuos (; diminui o tempo de) processo.
Assim sendo. cstí"cmos tmbalhando nestas melhorias e não conseguimo:: contemplar toda~ as
tOlldicÍCll1aI1les nos pra7.0S éstipuJ£ldos.

POJ'-esta f"<.ll-ii,}. ${llicilamos fi SUPP,..'\M que :;c.i~tconct~dido uma prorrogaçl10 P<lJ-.a atendimcnt-o
de- !oda-s a..,,;tnndicionantes ain.n não apresentadas até o dia 30/09/20 I0, lembrando que- a
condícionall1l:: número 04 já foi aprcscnuda em 26/0712010 através do protocolo R08249!!?U 1O

Ob5: segw folheto com as cJí3ckrística"i das nova.::;pistolas e dos novos chips ahrasivos.

Atencio5<!rnente., .
....
"'I

lI!,/ ,
'; ,;; ~
IM

ChrislJkn .~-1khel.
CLAIR MONT LTDA
Loe n" 200/20 1ONM
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OFíCIO N.262/2014
: ji Sr. Gislando Vinícius Rocha de Souza ,I'
, Superintendente Regional de Regularização Ambiental - SUPRAM - NM,

REF.: Condicionantes da anuência do Parque Estadual da Lapa Grande referente ao
processo de obtenção de Licença de Operação para a emlpresa Clair Mont Industria e
Comércio LIda, FOBI187086/2009.

Prezado Senhor, ~

Informamos que a Clair Mont Indústria e Comércio Ltda, 9umpnu as condicionantes da
:i anuéncia do Parque Estadual da Lapa Grande. referente ao FOBI 187086/2009
:1

;í

I
i

Sem.mals para o momento, agradeço e coloco-me à dls~osição.

Atenóosameiíte,

Ane1izüdr Abneida Mimdr. ~!e1c
Chefe -IH Regional Nort~I MASP.'1147783-3

Aneliza de Almeida nda Melo
Biól09a - Conselhe;, o 49395/04-D

Doutora em Biologia Vegetal
Chefe do Escritório Regional Norte - ERN

Montes Claros ~ MG

I \



I PROCESSO nO: 23046í2005/00112009
ASSUNTO: Apresentação do Inventário de Resíduos Sólidos ref. ano 2009

A Exma. Sra.
LAís FONSECA DOS SANTOS
D.D. Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- None de Minas - SUPRAMfNM.
Av. Josê Corrêa Machado, 900, Bairro Ibituruna.
CEP 39.400-000 - j\'!ontes Claros / MG

Montes Claros, 23 de Fevereiro de 2011.

Prezada Superinh~ndente,

Encaminhamos à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Norte de Minas SUPR.A.MíNM, o lNVENTARIO DE RESíDUOS
SÓLIDOS I]\iOLJSTRIAIS referente- ao ano de 20"09 em conformidade com a resolução
CO~AMA 313 de 2002 relativos ao empreendimento CLAIR i\.10NT rNDÚSTRIA E
CO\1ERCIO LTDA, CNP! 25.980.095/0001-88, localizada a RUA VINICIUS DE
1\.10RAIS - N° 73, PLANALTO - Montes Claros i MG, cujo processo recebeu o nO
2304612005/00112009.

A deliberação normativa COPAM n° 162/10 prorrogou o prazo vencido em 31103/2010,
para a apresentação do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais, regulament<ldo pela
Deliberação NOffilativa COPAM nO 90/05. RelatiYo ao ano base de 2009 até 25/02/20 11.

Excepcionalmente este ínventário deverá ser elaborado conforme a resolução CONAMA
N° 313, de 19/1012002 e protocolizado em papel,. Fundação Estadual do l\.1eioAmbiente
- FEAM. .q

!~I; /
t I I! j
li/d.

Christian l\tich La astagncratte
-_.,- _'o, Direto, Industrial

;'. r, "
• !.. .-'

,. .! fi;: f 1
'- - .

.' .
;"'c" __"."_.' 'o' _ )

i-'.-'



..._-----------------

Inventário de Resíduos Sólidos Industriaisfeam

RECIBO DE AUTO DECLARAÇÃO DO INVE'IT ÃRlO OE RESíDUOS SÓUDOS INDUSTRIAlS

o INVENTÁRIO DE RESiouos SÓLIDOS lNDUSTRIAJS DO EMPREENDIMENTO CLAlR MONT
INDUSTRIAE COMERCIO LTDACNPJ 259800950::10188 INSCRITO NA ATIVIDADE C-10-05-7-
Fabricação de instrumentos e m.3leria! ôtico ESTABELECIDO NO ENDEREÇO RUNAVRUA VINICIUS
DE MORAIS NÚMERO 73 - PLANALTO - Montes Claros - MG TENDO corvl0 ANO BASE 2013 For
CADASTRADO NO DIA 19/05;2014. RECEBENDO o RECIBO DE AUTO DECLARAÇÃO DE NÚMERO
RI0045812013 TENDO COMO RESPONSÁ\'EL PELAS INFOR!v'AÇOES o SR: Christian Michel
Lacastagneratte,

BB..O HORIZONTE, 13 de Junho de 2014, ÀS 09:30.

>:'

•



03.'08:'2C15 Inveniii"i: ~eRes:duos &:lioJS indlGtriaJs :: P;olxclo

Inventário de Resíduos Sólidos Industriais

RECIBO DE AUTO DECLARAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DE RESíDUOS SÓUDOS
INDUSTRIAIS

o INVENTÁRIO DE RESíDUOS S6LIDOS INDUSTRIAIS DO EMPREENDIMENTO CLAIR MONT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 25980095000188 INSCRITO NA AnVIDADE C"11)..05-7 ~
Fabricacão de instrumentos e material ótico ESTABELECIDO NO ENDERECO RUA/AV RUA
V1NICIU"S DE MORAIS NÚMERO 73 - PLANALTO - Montes Claros - MG TENDO COMO ANO BASE
2011 FOI CADASTRADO NO DIA 2110312012, RECEBENDO O RECIBO DE AUTO DECLARAÇÃO DE
NÚMERO Rlo023472011 TENDO cor~~oRESpmJSÁVêL PELAS INFORMAÇÕES O SR:
VANDERSON AGUIAR SANTOS.

BELO HORIZONTE, 3 de Agosto de 2015, ÀS 14:02.

feam '",.".~

r,;!.pJ/sisemarBl.m€!::>am:Jiffi.EJng.;rOI'.br/a1silprir.l.r;:r-t1 1/1
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Prezados,

Atenciosamente,

Adriana Cabral
Gerência de Resíduos Industriais e da Mineração
Gerim Indústr1u

-----"christian" <chrlstian(o)c1ê;!irmontcom.br> escreveu; -----
Para: <aerim.industria@meioambiente.mg.gov.br>
De: "christian" <chrístian@c!alrmont.com.br>
Data: 30/03/201606:18 PM
cc: <Iacastagneratte@amaif.com>
Assunto: Inventario Residuos 50 lidos Industriais Empresa Clair Mont Ltda CNP]
25.980.095/0001-88

Boa tarde Senhores.

Segue o inventário de Resíduos Sólidos competência 2015 em arquivo Excel conforme
solicitado.

Sds

Christian :\1ichel Lacastagneratte

CLAIR MONT LIDA CNPJ 25.980095/0001-88

[anexo "CLAIRMONT INV RE5ID 50LIDOS.PDF" removido por Gerim
Indústria/SISH1AJ
[anexo "formulario-inventarío-residuos-solidos-industriais.xlsx" removido por Gerim
Indústria/SISEMA]



t\.1inistério do 1\.'leioAmbiente
Institmo Brasileiro do 1....1eio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovuváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

CR nilido até:

:7/0712016

["jaNTES CLAROS

MG

Complemento:
Município:
UF:

CR emitido em:

27/0412016
Data da consult:"l:

17/04.11016

25.980.09510001-88
CL/\1R ,\10I\;T [~DÚSTRIA E COMERCIO LTOA

CLAIR MONT
04/08/1989

RUA VINICIUS DF '\10RAIS. n:IOS

73-105
BAIRRO PLANALTO
39404-026

Bairro:
CEP:

Registro n."
5218706

Dados básicos:
CNPj:

Razão Social:
Nome fantasia:
Data de abertura:
Endereço:

logradouro:
"J ":

Cadastro Técnico Feder:ll de Atividades Potencialmentl.' Poluidoras

(' Ltilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

,

Código Descrição
12-2 fabricação de artefatos de material plástico.

Conforme dados disponil;eis na presente data. CERTIFICA-SE que a pessoa juridicll está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvida, sob controle e fiscalização do Ibama., por

meio do ('TF/ ..\PP.

o Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/A?? na0 desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações. permissões,

concessõ"s. alvarás e demais documentos exigíveis pOI'instituições federais, estaduais. distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

o Cenificado de Regularidade emitido pejo CTF/A?? nãu habilita o transporte e produtos e SlIhpmdtllos "florestais e faunisticos.

Chave de autellticaç.ão HW~j:59HFQjQP3WSA

IBU1.\-CTFIAI'I' 27/(l~12f116_ (l9:3~:t~



Informar Ati e • ~

IBAMA - Serviços On-Line

••• -... CNP}:

~ Raz~o Social:ltI8I'" N.ode registro no bancode dadosdo Ibama'

" " • Data <;loúltimo Acesso:

Cad~stto
~----~----

15AMA - serviços On-Line

25.980.095/0001-5B

CUIR MONT INOÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

521B706

27/Cl412016 09:31,48 Certificação digital:
CHRlSTlAN MICHEL LACASTAGNERATTE:67564909668

~o
y

Atividades lei 10.165{00
caminha: hlaróri05 ~~ Atlvldade~.Lei10.155/00

Manual e Atendimento do Serviços On-Line

;- GUia G~ral d~ Pree~:hlmen'O Cç RAfP

ATENÇÃO. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADE 2015 (2016/2015)
.".-
ftL Conforme Art. 14 da IN Ibama 06/20J 4, infort'lnmos que o período de entrega regular

do RAPP é de le de fevereiro a 31 de março.

Relatórios de Atividades da lei 10.165

',À, Cen,f,eadQ5 Ilmb'en,o'$ • Anter,or ~ ,0;4
q Efi,,~nt~s l;9ui<1o<
':r Emis~Ms Atmo<f~"ça •.""
..;1 ..Mal"ria Pnma,1ns"m~s UI,i1za,jo5 oi; Pmdudio,-,
,.~ Produto' e 5~bQ7Ddutqs
:':"~ Belatóq~ Anual para Ba"agens
~;fPesid<Jos Sólido;

1 2.000(Relatório 2001/2000)
2 2.001(Relatórin 2.002/2001)
3 2002 (R~la:~no 200312002)
~ 1003 (R~lõtório 2.00412003)
5 200" (Rel~tóno 2003{2004)
6 2005 (R~latór)o 2005/2005)
7 2006 (Rela:órl~ 2007/2006)
!-' 2007 (f'ela:ó"o 2003/2007)
9 2DOB(RelatÇlrio 2009/200S)
10 2009 (Retaló'io 20J.O{2009)
11 2010 (Relatórl~ 2011.'2010)
12 2011 (Relat5na 20L1/2011)
J.3 20J.2 (Relat6rio 2013.'20J.2)
14 2013 (Relat~~io 2014/2013)
J.5 2014 (Relatório 2015/2014)
16 2015 (RelatÓriO2015/2015)

Atividades - Lei 10.165
(ha~~

e9p4,e~.zlfp,n4kd
6i35.3yjb. u;~~.k2L5
u~8t, pktj, na2"/. ;utw
leh'.,d J. y, 9nji. ye69
sdw1.l'.'z6f ,q pqj. 5tmr
7v"'l'.)iI2.',76u 10;'9
fIOu. 5g91. nwdg.2snt
1Qlx, W]4h.b6k9.2pkf
mk6v 5~k.mz6h,54up
u!ee.s160. w,,~3, 1gef
c46n.5311.IBdk 260~
ugaV,q"'Ji .6l}k.4hnw
z5n5, wp4t, iBvf. Sss<
dltd.dfle .eb13. "gg3
\\'2~5.ad nv .3u59 .s2jl
2.xtw,4nqr.;.27h6.h<]d

Data ~" E~treça
lU03/2013
J.l/03f2013
13/03/2013
13/03/2013
J.3/03/20).3
13/03j20J.3
13/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
13/03/20J.3
13/03/2013
1310312013
13/03}2013
27/03!2OJ.S
28/03/2016
29/03/2016

S"t,,-i'M Rf"',caç(i"
'-'''''ciP' RellfoC'lç~o
SCI;iCita<P.~[jf,çaç~o
SQI,eitar R~nncaç!io
Sd"tM Re~"c"çii:>
"oilpta' Ret,~~açiíQ
SoliciW Retlfií-ilC5h
SQllcit~t Rebnçac4g
Solicita, Reéif'codíQ
5?llma, ~e:lficaç~Q
S?llrilU Ret;f,c~Cib
50ilcljEr Rftl~caçãJ

Solicitar R,jtIt,;adb
Sqllcita'R~,,~caç~:,
Sclic.Mr Re;iflçªç~()
SOllc!ta, Re[ificação
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PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO

N0 23046/2005/003/2016

CLAIR MONT IND. E COM.LTDA
CNPJ: 25.980.095/0001-88

-

MONTES CLAROS - 2016

-_.----"--'---_ ...~~.-----~---_._ ..- .



Recibo de Entrega de Documentos N° 0043926/2016

Recebemos do empreendedor CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA, estabelecida na RUA VINICIUS DE
MORAIS, no município de MONTES CLAROS, os documentos listados abaixo referente ao processo de REVALlDACAO
DE L9 COPAM N° 23046/200Sf003/2016 SUPRAMNM - Superintendência Regional de Regularização Ambiental Norte de
Minas.

Protocolo Descrição

43916/2016 Recibo do pagamento - DAE
43918/2016 Cópia digital, acompanhada de declaração atestando que confere com o original entregue em documento
pressa.
~q14/2016 Requerimento de licença (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br ...anexoao FOBI).
J21/2016 Original e cópia, para conferência, da publicação em periódico local ou regional, de grande circulaçêo

da concessão da licença, {PROCESSOTEC}.
4391512016 Coordenadas geograficas de um ponto cenlral do empreendimento em Latitude, Longitude ou em formato
UTM.
43922/2016 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento.
43924/2016 Copia do CNPJ e da Carteira de Identidade do(s) Requerente(s)
43919/2016 RADA _Relatório de Avaliáção de Desempenho Ambiental do sistema de controle e demais medidas
mitigadoras, co'm respectiva ART ~Anotação de Responsabilidade Técnica, ou equivalente do profissional responsável,
contemplando a atividade fim do licenciamento .

. 43920/2016' Original e cópia para conferência, da publicação em periódico local ou regional, de grande circulação, dó
requerimento de licença n°,230461200S.
43913/2016 Procuração ou equivalente, que comprove víncl.Ílo com o empreendimento, da pessoa fisica que assina o
FCEI (Quando for o caso).
43923/2016 Certificado' de Regularidade do Cadastro Técnico Federal
43917/2016 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal

M..--./' .'
--",'".~{rrb-'!;";Y'

Flavio Roberto Mendes Martins

MONTES CLAROS, 15 de Janeiro de 2016

CLAIR MONT INDUSTRIA E COMERCIO LTOA

CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA VINICIUS DE MORAIS - PLANALTO
39404026 MONTES CLAROS

SR EMPREENDEDOR.
J PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RECEBEU O N°'2.,046/2005/003f2016. SOLICITAMOS

Mt:NCIONAR ESTE N° EM TODOS OS DOCUMENTOS, REFERENTE A ESTE PROCESSO, A SEREM ENVIADOS A
ESTE O.RGÃO.

,._-

http://www.semad.mg.gov.br
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L8 GOVERNO 00 ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento StJstentiÍvel- SEMAO

FCE
REVALIDAÇÃO

1REPETIR CAMPO 2

~~iilI?~~,S!<~OOE,~~,_
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Razão social ou nome: CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA
Nome Fantasia:
CN'pJ/CPF: 25.980.095/0001-88 Inscrição estadual'
Endereço (Rua,Av.,Rod,etc.):RUA vrNlcurs DE MORAIS N£lkm: 73
Complemento' Bairro/localidade PLANALTO

Municipio: MONTES CLAROS UF: MG CEP: 39.400-026
Fax: 3813215-2837 Caixa Postal: E-mai/: clairmon

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Razão social ou nome: CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

CNPJ/CPF: 25.980.095/0001-88 Inscrição estadual:
Endereço (Rua,Av,,Rod.etc,),RUA VrNICUIS DE MORAIS N'lkm: 73
Complemento: Bairrollocalidade: PLANALTO
Município: MONTES CLAROS UF: MG CEP: 39.400-026 Telefone: (38) 3215-1788
Fax' Caixa Postal: E-mail: _

Micro Empresa: X J NÃO SIM

3. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: [ x, 1REPETIR CAMPO 1
Destinatário:

Versão OOS

(vinculo com rJ empresa)

Nº da Portaria/ano:

E-mail:

(nome da peswa que vai recebei' a correspondência)
Endereço (Rua,Av..e:c,): Nºlkm:
Complemento: Bairroflocalidade:

MUr:'icípio: UF: CEP: Telefone:
Fax' ( ) Caixa Postal:

4, LOCALlZAÇAO DO EMPREENDIMENTO
4,1 -A área do empreendimento abrange outros municípios? (X 1NÃO [ 1SIM (Se sim, informar): _
4.2 -A área do empreendimento abrange outros estados? [X 1NÃO [ 1SIM (Se sim, informar): _
4.3 - O empreendimento esta localizada dentro de Unidade de ConseNação (UC) de uso sustentável ou de proteção integrai,
criada ou implantada. ou em outra área de interesse ambiental legalmente protegida?
[X 1 NÃO ( J SIM, nome:

4.4'- O empreendimento esta localizado em sua zona de amortecimento (ou entorno, no raio de 10 km ao redor da UC), de
alguma UC, exceto APA ou RPPN?
[X I NÃO ( SIM, nome:
5. USO DE RECURSO HIDRICO

5.1 - O empreendimento faz uso ou intervenção em recurso hídrico? [ 1NÃO (passe ao Item 6) [X JSIM
52.- Utilização do Recurso Hídrico élserá exclusiva de Concessionária Local? ]NÃO [X 151M(passe ao item 5)

5.3 - Existe Processo de Outorga jâ solicitado junto ao IGAM (Em análise)
N° Protocolo do IGAM: N° Protocolo! Ano I _---1---; _

5.4 - Uso não outorgado (ainda não possui Outorga)
Código do uso: __ quantidade: __ : código do uso: __ quantidade: __ : código do uso: __ quantidade: __ .
Código do uso: __ quantidade: ~ código do uso: __ quantidade: __ : código do uso: __ quantidade: __ .

i 5.5:" Uso de .volume Insignificante? I JNÃO [ ]SIM (Usode volumeinsignificanteé definidopelaUPGRHemqueo

I empreendimentoestálocalizado Inform~e roo slledo SIAMalravesDNCERH0912004)
Código do uso __ quantidade __ ; c6dlgo do uso -----.- quantidade __ ' c6dlgo do uso __ quantidade __

1

56 - Utilização do Rec:urso Hídrico ê ou serã Coletiva? [ ]NAO [ 151M (Informar DAC/IGAM __ I--.--J
(A Decla.ração de Area de Conflito DAC/IGAM, deverâ ser SOlJCttad8 no IGAM ou atraves das SUPRAM s)

. Codlgo do uso __ quantidade' __ , côdlgo do uso __ quantidade __ , codlgo do uso' __ quantidade
5.7 - Possui Outorga/Certidão de Uso Insignificante? (Portaria de Outorga publicada)

~:~: ~~~fd~~~anno~:----~ : ~~: ~~~driãa~~;no~:----: --': ~ºddaa;:~~~~;:~~~ ----I
5.8 - Trata-se de Revalidação/Renovação de Outorga? ------

Nº da Portaria/ano: I ~ Nº da Portaria/ano: 1__ : N~da Portaria/ano: _
5.9 - Trata-se de Retificação de portaria de Outorga?

Nº da Portaria/ano: I ,Nº da Portaria/ano:

SIGLAS: SUPRAM - Supenntencencia Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimenlll Sustentável _ SUPRANI"S: J&lIultlnhonha (38) 3531.2550. Trlángulo
Mineiro o Alto Parnnaiba (34) 3237-3765, Sul de Minas (35) 3229-1815, Norte ele Minas (35) 322!-7500, lona da Mata (32) 353G-270C, Alto 5~0 FranciSCO
(37) 3229-2600. Lom Mineiro (33) 3271-4986, Noroeste de Minas (3B) 3576.5711, Central Metropolitana: (31) 3226.7700: E$(;ritórios Region"i$ do IEF Alto
Jequitinhonha (38) 3531_3919, Alio Médio 5~o Francisco (38) :>821,2611, Alio Paranalba (34) 3822.3533. Cant1'o-Norte (3',) 3774.Jl273. Centro.Oeste (37)
3222-11360, Cantro-Sul (32) 3331.2033, Mata (32) 3539-2740. Noroeste (33)3522-3953. Noro""te (38) 3676-6361, No~ (3E) 3224-7550, ~ 133) 3277.
aSBe, Sul (35) 3229_l81i, Tri~nqulo (34)3212-5341.

RE'>i:ml CCt'alil CL'12l,2;JíS 15:13 - R0Si7117i2C!5



GOVERNO DO ESTAOO DE MINAS GERAIS

SecretariadeEst<!dode Meto Ambiente e DesenvolvimentoSU5tentável.SEMAD

Versão OOS

18.1- [ ] No alo da FormalJzaçao do processo, pagar o valor Integral da tabela, e caso os custos apurados na.
planilha sejam superiores, pagar a diferença antes do julgamento

8.2- [X] No alo da Formalização do processo. pagar 30% do valor da tabela e o restante em até 5 (cinco) parcelas
mensais e consecutivas. não inferiores a R$ 1.000,00 (hum mil Reais) cada, e caso os custos apurados na
planilha sejam superiores, pagar a diferença antes do julgamento Obs: incidirá juros de mora de 1''10 (um por I
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) do valor das parcelas pagas após o vencimento I
8.3-.[ No ato da Formalização do processo, a ar 30% do valor da tabela e o restante de forma int ral a és a

6. AUTORlZAÇAO PARA INTERVENÇAO_AMBIENTAL (oAIA) E/OU INTERVENç:AO EM AREA DE PRESERVAÇAO
PERMANENTE (APP) ElOU DECLARAÇAO DE COLHEITA E COMERCIALlZAÇAO (DCe)
6.1 - Caso já tenha processo de intervenção ambiental ou de intervenção em APP ou pedido de Declaração de Colheita e
Comercialização - DCC(protocolados e/ou em análise no IEF) referente a esse empreendimenlo informar o (s) número (s):

1__ . 1_. I I . I
6.2 - Caso já lenha Autorização para Intervenção Ambiental DAIA ou Declaração de Colheita e Comercialização DCCliberada para esse empreendimento informar o (s) número (s):

1__ . 1__ . I . I I
6.3 O Empreendimento está localizado em area rural? [X J NÃO (passe para o item 6.4) [ ] SIM (preencha abaixo)

6.3.1 - A propriedade P033Uiregul.!lri"'eção de re::'lervaleglll (Termo de Compromi:5:!io,Averbaç;l!ioou Protocolo de
inscrição do tmóvel rural no SiCAR - MO)? [ ] SIM [ ] NÃO

6.3.2 - (Caso possua Protocolo d, inscrição do imóvel rucal 00 SICAR - MG), informar o numero:

6.' Haverá necessidade de nova supressãolintervenção neste empreendimento, alem dos itens relacionados nas perguntas
6.1 e 6.2 ? [X ] NÃO (passe para o fiem 7) [ ] SIM, responda as perguntas 6.5 e 6.6
6.5 - Ocorrerá supressão de vegetação? [ ] NÃO [ J SIM, informar:

6.5.1 [ I nativa [ J plantada (responda a pergunta abaixo) [ ] nativa e plantada (passe para o item 6.6)
6.5.2 t vinculada, legal ou contratualmente, a empresas consumidoras de produtos florestais? [ ] NÃO [ J SIM

6.6 Ocorrerá supressão/intervencao em Área de Preservar,;aoPermanente (APP'? r 1NÃO [ I SIM
7. DADOS OA(S) REVALlOAÇÃO(OES) DO EMPREENDIMENTO:
7.1 - Revalidação da Licença de Operação N°: 23046/2005/00112009
Processo no DNPM NU: I e substância mineral: {Casod~Min~rn;ãoJ
7.2 Revalidacão da Autorização Ambiental de Funcionamento: N° I
Código Ativ;~~de DESCR1ÇAODA ATIVIDADE DO

PARÂMETRO QTDE. UNIDADE DE(DN 74/04 EMPREENDIMENTO MEDIDA"

11 ~A8RrCAçÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL ÁREA ÚTIL 0,17 haC-10-05.7
OTICO N° DE

93
NUde

EMPREGADOS empregados
'InformarSOMENTEa unidadedemedidaespecíficaparacada umada(s)atividade(s).conformeAooxoI da DNCOPAM74/04
7.3 - Outros orocessos de licenças deste empreendimento, a serem revalidados:
Processo CaPAM: N' Processo COPAM: N"Certificado de la: N' Certificado de LO: N'Data de Concessão: I I Data de Concessão: I I

I
Validade: I I Validade: I IProcesso no DNPM: N' I (Caso <kJM'm!ra,lkJ) Processo no ONPM: N" I _ (Coso do «V>oraçjo)

I Processo CaPAM: N' Processo CaPAM: N'Certificado de LO: N' Certificado de LO: N'Dala de Concessão' I I Data de Concessão: I IValidade: 1---1 Validade: I IProcesso no DNPM: N" I (caro (j! Idrner,3Çào) Processo no DNPM: N' I (caSO:le ,Iline,~Ii Processo CaPAM: N' Processo CaPAM: N'Certificado de LO' N' Certificado de LO: N"Data de Concessão: I I Data de Concessão: I IValidade: I I Validade: I IProcesso no DNPM: N' I (Co"" elo ,WnfI"'ÇÍoJ Processo no DNPM: N' I (C8""''''e","",_~1
8. Selecione uma opçao de Pagamento, tendo como referência a tabela anexa na RESOLUÇAO CONJUNTASEMADflEF/lGAM N° 1919, DE 17 DE SETEMBRO DE 20n

-

SIGLAS: SUPRAM - Supennlendência Regional l!e M"'lo Ambienle e Deser,volvimento Susl~mavel _ SUPRAM'S, Jequitinhonha (38) 3531.2650, Trl<ti'lqvlo
Mii'lOirc ~ Alto P~ranaib" (3413237"3765. 5,,1 de Minas (35) 3229-1616, N"rte ele Minas (S8) 3224-7500, Zona da Mata (32l3539-2700. Alto São Fram;isco
(37) 3229.2800, lest ••Minei,ç P3) 3271--4g88, Noroeste de Minas (38) 3675-5711, Central M9tmpolit~na: (31) 3228.7100; Escrirorlea RmiQnais do lEI' !!í2
Jeq"itinhonha(38) 3531.3919. ArtoM~lo 5~oFrancisca(38) 3621.2511. AltoParanaiba(34) 3822.3533. C"ntrQ.-Norte p1) 3774-8273, Cl!f1tro.Q~tç: (37)
3222-g350. Centro-Sul (32) 3331.2033, Mata (32) 3539-2740, ~(33) 3522-3953, Noroeste (381 3676-6361. Norte (38)3224-7550, Rio Ooce (33) 3277.
8666. Sul (35) 3229.1617, Triangur" {34l3212.534~_

"



Versão 008
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

5etN!taria -de Estado de MeiQAmbiente e DesellVOlvlmento 5u!itentávef _SEMAD

OS FORMULÂRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE I
TORNARÃO SEM EFEITO EM 30 DIAS CONTADOS A PARTIR D ATA DA POSTAGEM OU PROTOCOLO, FAVOR

ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, DENTRO OESTE PRAZO, PARA MAIORES
INFORMAÇÕES.

apresentação da planilha de custos

01/12f2015 CHRISTIAN MICHEL LACASTAGNERAITE f
data Nome le ivele assinatura do re ollsavel elo

9. Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras. ue estou ciente de que a falsidade na
pres1ação destas informações constitui crime, na fonna do artigo 299, do có . o penal (pena de reclusão de 1 a 5 ancs e
multa), dc artigo 3" da iei de crimes ambientais, dc artigo 19, %3", item 5, ereto 39424198,de artigo 19 da resoluçãoCONAMA 237/97.

..•

Nut::l.1: Ficam sujeitas ao pagamento integral do valor da t:lbela, as classes I e 11 referente a Autoriuçiio Ambientlll de
Funcionamento- AAF, não cabendo parcelamento vez que nllo atingem o ~'aJor minimo de R$ 1.000,00 (hum mil re:l;s) e:<igido
para parcelamento.

I Nota 2: Em qualquer das Situações acima, ficllm o julgamento e li emissão da Licença condicionados à quitação integral dos tuslos,
conforme 3rt. 7". da Dl\' COPAM 11."7412004

J Nota J: Os valor"es eventualmente pagos li maior em relação ao custo apurado na apresentação da Planilha referente li LP, LI e LO.Iclassu In e IV , na hipótese das opçõ~s 8.1 e 8.2, serão ressarcidos ao empreendedor, desde que esses valores não sejam inferiores11JOY~ da tabela.

Nota 4: PAGUE O PRIMEIRO DAE (DE 30 0/.) SOMEi\'TE APÓS REUNIR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, PARA
EVITAR TER DE SOLICITAR O RESSARCIMENTO, CASO NÃO FORMALIZE O PROCESSO ATÉ DATA DE VAUDADEDO 10'081.

SIGLAS. SUPRAM - SupenntendênCJ:l; Regi<m:l;1de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentilvel _ SUPRAM'S' Jequitinhonha (38) 3531_2550, Tr;àngulo
Mineiro e Alio Paranilllla (34) 3237.3765. 5111de Minas (35) 3229-1615, Norte de Minas (38) :3224-7500, Zona ga l/lna (32) 3539_2700, Alto São FrMclsco
137) 3229-2800. leste Mineiro (33) 3271-4988. NomMm da Minas (38) 3576-5711, Central MetropOlitana: (31) 3228-7700: çscritórios Regionais do IEF: Alto
Jequitinhonha (38) 3531.3919. Alto Médio S~o Francisco (38) 3521_2611, Alto Paranallla (34) 3822-3533. Centro-No<1e (31) 3774-8273, CentrG-Oeste (37)
3222_9360, Centro-Sul (32) 3331-2053,.M-ª!! (32) 3539,2740, NOrdnte (33) 3522.3953, Noroeste (3!l) :>676-6361, Norte (38) 3224.7550, RJo Do<:c (33) 3277_8586, Sul (35) 3229-1817. TriãnguJo (34) 3212-5341.
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INDENiZAÇÃO DOS CUSTOS:

OBS~RVAÇÕES

-A DOCUMENTAÇÃO ACIMA ASSINALADA SÓ SERÁ RECEBIDA QUANDO COMPLETA;
- PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇf..O ACiMA LISTADA - 90 DIAS DA DATA DO PROTOCOLO DO FOBi'l
SALVO PRAZO MENOR ESTABELECIDO PELO COPAM Ou ÓRGÃO SECCIONAL DO SISEMA.
- OBSERVAR O'DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SEMAD N° ,146, DE 06 DE JUNHO DE

i
\)MONTES CLAROS, 01 de Dezembro de 2015 /

responsáveifSUPRAMNM pela e is¥o desta Orienl<lção.,

"

SIGLAS: IEF - Insututo Estadual de Flo.restas: (31) 3295 3216 ; IGAM - Instituto ,\1ineiro de Gestào das águas: {31) 2101-3350;
FEAM - Fundaçào Estadual do Mei\) Ambiente: (31) 3298-6200; NARC - Núcleo de AflOio as Regionais do 'COPAM - NARl
Jequitinhonha (38) 3531-2650, NARC Triângulo Mineiro (34) 3237-3765; NARC SiJl de Minas (35) 3223.-7678, NARC Norte

.



REQUERIMENTO DE REVALIDAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Montes Claros, 8de janeiro de 2016.

Senhor Presidente,

Vimos, por meio desta, requerer a V. Exa a Revalidação de Licença, conforme Formulário de

Orientação Básica - FOBI NO 1170837/2015, para o empreendimento Clair Mont Indústria e

Comércio Uda., CNPJ: 25,980.095/0001-88, localizada na Rua Vinícius de Morais, nO 73.

bairro Planalto, no município de Montes Claros/MG.

Ao Exmc Sr.
Aramis Mameluque Mota
0.0. Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- Norte de
Minas - SUPRAM/NM.
Av. José Corrêa Machado, 900, Bairro Ibituruna,
CEP 39.400-000 - Montes Claros (MG

. -- - ----



COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Venho, por meio desta, informar as coordenadas geográficas para o processo de

regularização ambiental do empreendimento Clair Mont Indústria e Comércio ltda, CNPJ:

25.980.095/0001-88, localizada no municrpio de Montes ClaroslMG, conforme Formulário de

Orientação Básica Integrado - FOB W 1170837f2015, sob responsabilidade de Christian

Michel Lacastagneratte, CPF nO 675.649.096-68

- latitude

Longitude. -,~

DATUM - WGS 84

16' 42' 13,34" S

43' 50' 6,52" O

Montes Claros, 8 de janeiro de 2016

,;/
.J.~

o,' i

,
,:,: I .~

i.,C' ,

Christian MjChetL1castagneratte
,.' Diretor

CPF n' 675.649.096-68
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1401)1/1016

.••• Receita Federal

COO1provartede InscriçãoedeSluação C~a1-lmpressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DEIOSCRlcAD
25-980.095/{1D01.88
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

OATAOEABEFlTURA
04108/1989

NaAE EMPRESARIPl
CL.AIR MONT INDUSTRIA E COMERCIO LTOA

TlnJLo DO ESTABELECJMENTO (NOME DE FNlTIlSlAl-
COOIGO E DESCR1ÇÁO DAATMOilDE ECONOt.trcA PRINCiPAl
32.50-7-07 - Fabricação ele i1rtlgos ópticos

COOlGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONàMlCAS SSCUNDAAIAS
Não informada

COOlGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZAJUflIOICA
206-2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

IJX'RADOURO

R VINICIUS DE MORAIS
NÚMERO

731105
COMPl.BdENTO

""39M*0'26

ENDEREÇO 8.ETHÓNlCO

!WRROOISTRITO
PLANALTO

MUNIClAo
MONTES CLAROS

-~,
(38) 321.-6711/ (38) 3215-1788

"'MO

DAl AOA !iTUAÇÃO CilDASTRAL
0311112005

DATADA SITUAÇÃO ES!'EC1Pl-
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014,

Emitido no dia 1410112016 às 08:16:09 (data e hora de Brasília), Pagina: i/i

r.----.,i Voltarj ,

@Copyright Receita Federal do Brasil. 1410112016

111



O:SiGr"-l BRA5!LElRO QUA~ID'!\'DE j~~TERNA,ClONAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o conteúdo digital apresentado para o processo

cujo FOB N° 117083712015, do empreendimento GJair Mont Indústria e Comércio

Uda, CNPJ nO 25.980.09510001-88, é uma cópia íntegra e fiel dos documentos

impressos.

Montes Claros, 11 de janeiro de 2016

Christian M" el Lacastagneratte
Diretor

CPF: 675.649.096-68

7 7 7 •
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,
CLAIR MONT INDUSTRIA E,

COMERCIO LTDA

Respons6veis Técnicos:

Vanderson Aguiar Santos
Eng. Civil e Segurança do Trabalho - Especialista em

Saneamento e MeioAmbiente
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RADA _ CtAlR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

C":)
CLAIR MONT

L_.__ ~ .__ .._.. .._._--'

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL - RADA

ATIVIDADES INDUSTRIAlS - Classe 111

Versllo 01 - ''''''eirol2002 Ja~rovado"ela CID/COPAMem 19/12101>
1 -IDENnFICAçAO DO EMPREENDEDOR

IRAZAO SOCIAL:
Clair Mont Indústria e Comércio Uda
NOME COMERCIAL:
Clair Mont Indústria e Comércio Ltda
CNPJ (CGC/MF nO): -pnSCrição Estadual:
25.980.09510001-88 433.624.491.0048
Endereço para correspondência (Rua, Av. Rod., BR; nD;compl.):
Rua Vinicius de Morais, na 73, bairro Planalto
Municipio: Qistrito: CEP:
Montes Claros 39.4Q4.-026
Caixa Postal: Ende eletrônico: Cfainnon@£/aírmonf.com.br

T::fone: Fax:
3 3215-1788 ;,;; 3215-2837

2 -lDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO
NOME:
Cfair Mont Indústria e Comércio Uda
ATIVIDADE
~cacao deinstrumentos e mate na! ótico
C DIGO DN COPAM N.o 01/90 : C-1o-05-7
Endereço (Rua, Av.: n"):
Rua Vin!cius de Morais, nO73, bairro Planalto
Municfpio: -lDistritO: I?EP
Montes Claros 39.404-026
T;:fone: I~ax' 1correio eletrônico:
3 3215-1788 I li';;. 3215-2837 c!airmo;;;:;;;~lairmont.com.br

Localizacão do emoreendimento:
Coordenadas eo ráficas latilude!lon itude COQ(denadasaeoaráficas(X,~

L G: 160 M: 42" I s: 13,34' S X: Y:
N G: 43" IM: 50' S:6,SZ'O Fonte: G le Earth GS.841 IAno:

Bacia Hidrográfica: Rio Vero'e Grande
Sub-bacia hidrográfica: Rio Vieira
Curso d'água mais próximo: Córrego C/ntra

3 _ UCENCIAMENTO AMBIENTAL (listar todas as LiCenças de Operaçtlo'á concedidas ao em reendUllerllo)
Processo Número do Objeto do Data de Validade
PAlCOPAM/N° Certificado de LO licenciamento concessão
23046120051 LOC 20012010 NM Fabricaçl10 de 1810512010 6 anos
00112009 instrumentos e material

6tico

Data de início de funcionamento da atividade no local: 31107/1989

SFAM - SOLUÇÃO ENGENHARlAAM81ENTAL LTDA.



4 - IDENTIFICA O DOS RESPONSAVEIS - Anexo A
Responsável legal pelo empreendimento
Nome: Christian Michel Lacastagneratte
Carao: Diretor
Formacão profissional: Enaenharia Elétrica N.Ode reaistro: CREA-MG nO47604/0
Telefone: (38) 3224-7750 Fax: (38) 3224-7750
~ eletrOnico: chrfstiantâJc/airmont.com.br

Responsãvel técnico pelo empreendimento
Nome: Chrlstian Michel Lacastagneratte
Cargo: Diretor
Formacao profissional: En enharla Elétrica I N.Ode rl'mistro: CREA-MG nO4760410
Telefone: (38) 3224-7750 IFax: 1381 3224-7750
Endere o eletrOnico: christian c1airmont.com.br

Responsável pela ãrea ambiental do empreendimento (quando houver):
Nome: Christian Michel LBcastagneratte
Carqo: Diretor
Formacão orofissional: Enaenharia Elétrica N.ode istro: CREA-MG "o 4760410
Telefone: (38) 3224-nSO Fax: 38 3224-7750
Enderec o eletrOnico: christian cJaírmont.com.br

Responsável técnico pela elaboração do RADA
Nome: Vanderson Aguiar Santos
N.o da ART-rãoresentar cóoia no Anexo A): 14201600000002905551
Formacão orofissional: Enaenharia Civil N.o de reaístro: CREA-MG rfl 71188/0
Telefone: (38) 3212-2800 Fax: (38J3212-28oo
Enderece eletrOnico: licendamento@seamenaenharia.com.br

EQuiDe técnica de elaboracão do RADA
Nome Formação profissional N.o de Registro N.o ART

(apresentar ~fia na
Anexo A

Sara Rayana Costa Souza Engenharia Ambiental CREA-MG 2905565175670ID

,
Assinaturas "Responsável legal p. empreendimento: Data:

~,,-{ ,l 1« OI.-iCO/(
Responsável téc.~ pelo er@reendimento: Data:/,.,

. t:/!l'.t l<i Ui JOlbIÍ / f ~:':~f, ,"
Responsável pelW~ ambiental do empreendimento (se houver): Data:

.ft.{r.r{:_: i'i <!lI .):()1 G.
Responsável t~ico Pela elaboração do RADA Data:

LÁ t.., (~ 1.4 10.:.1 '::'ol
Equipe técnica de elabmação do RADA: Data:

...-:;.,.,~I.) ...- _, "",,' ç.,. 1.'JiOI!.iCIC',_, •.• "'.w K L••.:''.,t'¥rí,.-_- ••.L,!;.-;:r--- -"C..,,¥ ~:,~.•.•...,.

RAOA - CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO l TOA

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARlAAMBIENTALLTUA
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RADA - CLAIR MONT INDúSTRIA E COMERCIO l TUA

5 - ATUALlzACAO DE DADOS Anexo B

5.1 Mão-de--obra:
;; 'Número total de emorenados da indústria: 91
Produ -o: 79 Administrativo: 12

bl Número total de trabalhadores terceirizados: 52

5.2 Reaime de ODeracli.o:
N.o Tumos: 03 Horas/dia: 24 Dias/mês: 30 Meses/ano: 12

5.3 Área da indústria em m2l:
rea total do terreno ea útil declarada na LO Area útil atual ea construlda atual

2.011,61 m2 1.700mz 1.700m2 T 1.409,05

5.4 AmnliarAoImodificacao do emDreendimento
SIM NAO

a) Houve ampliaçao da capacidade produtiva ou modificações de processos X
durante o nenodo de validade da LO vincenda?

b) Caso poSitiv~~~~sentar no Anexo B uma descrição da ampliaçao/modificação ocorrida,
enfatizando os as os ambientais inerentes.

5.5 Canacidade Produtiva
Capacidade nominal instalada (emtermosde matélia-plima ou prodlllo principal):41.000 peças/mês

Percentual médio de utilização da capacidade instalada nos últimos dois anos: 54%

5.6 Planta de localizaçao e lay out:
a) Apresentar, como Anexo B, planta de localização do empreendimento, em escala adequada,
destacando:

> os limites do emp~ndimento.lipo de ocupação no entomo e vias de acesso, com alcance mínimo
igual à área de influência direta do empreendimento;

> as unidades de produção. de apoio e de armazenamento;
> a rede de 00le1ae drenagem das águas pluviais e efIuentes;
> a localização dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários e industriais, emissões

atmosféricas e destinação/armazenamento de resíduos sólidos;
> o(s) corpo(s) hídrico(s) receptor(es) do(s) efluente(s) final(is) e o(s) respec'Jvo(s) ponto(s) de

lançamento;
> os pontos de amostragem de água e de ar, para fins de monitori:zação dos padrOes de qualidade:
> a área de risco definida no estudo de análise de riscos de acidentes, caso tenha sido efetuado pelo

empreendedor. prevalecendo, para essa finalidade, a área que for maior (caso seja conveniente,
poderá ser apreser'ltado em planta separada. na mesma escala).

b) Apresentar, no Anexo B, o lay out da instalação industrial, destacando os pontos de geraçao
de esgotos sanitârios, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, de resíduos sólidos e de
emissão de rufdos.

5.7 Fluxograma:
Apresentar, no Anexo a, o fluxograma do processo produtivo.

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTUA



5.8 Matérias-primas e insumos:

5.8.1 Matérias-Drimas

Identificaçao Fomecedor(es}
Consumo mensal {t, ml,unidade, ete.

Máximo Atual
Entec do Brasil
Gomérr;io de

Acetato de celulose Resinas Iadivas 2.287,OOkg 2.287,OOkg
Plásticos Industriais

Uda
Plasteng Indústria e

Granulas de termoplástico Grilamid Comércio Uda / 884,OOkg 884,ODkg
TR90 Master PoIymers

Uda
Redutor thinner poliuretano léster Freio sUda 321,00 L 321,00 L

Acetona
Bandeirantes 716,00 L 716,00 L
Química Ltda

Catalisador para PU
Ducores Indústria e 96,00 L 95,00 L
Comén;io de Tintas

Catalisador pra base de fundO
Ducores Indústria e 12,00 L 12,00 L
Comércio de Tintas

Base paI/cuIa de fundo
Ducores Indústria e 99,00 L 99,00 L
Comércio de Tintas

Concentrado universal
Ducores fndústria e 4,Q2L 4,02L
Comércio de Tintas

Verniz Incolor Alta Resistência
Ducores Indústria e 50,00 L 50,DOL
Comérr:io de Tintas

5.8.2 Insumos (compostos Químicosou materiaiSauxiliares utilizados no recesso produtivo)

Identificação Fomecedor(es)
Consumo mensal I. m', unidade, etc,)

Máximo Atual
Solvente ara t~ retia Imacraf Lida 28,00 L 28,00 L
Tinta ara tam rafia Ima rafUda 44,00 L 44,00 L

Pasta Jacaré 23
Urano Indústria e 31,00Kg 31,00 Kg
Comérr;io Lida

Pasta ivO!)'
Wotf Hacker eia 28,OOKg 28,OOKg

Lida

5.9 Produto "rincioal e oroduto secundário
-

Especificar cada produto, destacando quais são os Producão mensal (1.m', unidade, ele.
princioais e quais são os secundários. Máxima Atual

culos em acetato de celulose 19.891 necaS 10,729~1
Deu/os em Grilamid 26.800 e as 15.664 as

5.10 Parâmetro representativo da atividade nrodutiva

Informar o parâmetro que melhor representa o desempenho da atividade produtiva do
empreendimento, como por exemplo a quantidade de produto principal fabricada, a quantidade
de matéria-prima consumida, ou outro parâmetro mais adequado as peculiaridades de atividade.
(má~imo 5 ~nhas,fonte 10, espaçamento simples)

O parâmetro que melhor representa o desempenho da atividade produtiva do empreendimento é
o consumo da matéria prima "Acetato de celulose~.

r-----------.-------------------------'
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5.11 n~~~~dades ( Man::ar um ':( nos parênte~~scorrespondentesà situação do empreendimento. Mais de
uma o 10 naderáser marcadaDaracada item

5.11.1 ÁClua Consumo (ms/mês}
a Fontefs) eIou fomecedor(es) Máxlmo Médio
( ) Poço
( ) Nascente

( ) Rios, córregos, etC.{Otarnome):
( ) Lagos, represas, etc.(Otar nome):
( X ) Rede pública Concessionária: COPASA 209,00 140,50

( ) Outros (Especificar):
Quantidade (m3/ mês)

Origemb) Finalidade do consumo Máxima Média
( X ) Processo industrial 12,00 9,00 COPASA

( ) Incorporaçao ao produto
( ) Lavagem de pisos e equipamentos
( ) Resfriamento e refrigeração
( ) Produçao de vapor
( X) Consumo humano (sanitãrios, refeitório etc) 197,00 131,50 COPASA
( ) Outros (Especificar):
c) Descrever o tipo de tratamento da água executado pelo empreendimento (seaplicável,máXimo 5
linhas,fonte10):

NÃO SE APUCA.

5.11.2 Eneraia Elétrica
Concessionária: Demanda contratada (kw): Consumo médio mensal (kw):

CEMIG 209kW 24.000 kW

Gerar3io nr6nria:
Potência lnstalada(kw)

Hidroelétrica
Termoelétrica' Es ecificar combustível:

X Gerador' Es ecificar combustivel: Óleo Diesel 67,5 kw
Co- era o
outras (esoecificar)

5.11.3 Eneraia ténnica (caldeiras,aquecedoresdellu1dolérmico.fomos,fornalhase sím~afflSl NÃo SE APLICA

a) Equipamento de geração: Capacidade nominal (kg!h):

b) Combustiveis

Tipo
Consumo (m3/h)

Máximo Médio Fomecedor(es)

( ) 01eo combustívellipo
( ) Lenha
( ) Gás Natural
( ) Outros (especificar):

SEAM -SOlUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.



5.11.4 Ar comprimido
Equipamento de geração Capacidade nominal

Compressor de parafuso Rolar Plus 15CV 95 mJlhora

5.11.5 Sistemas de resfriamento e refrloeraeão - NÃO SE APLICA.
Tipo Capacidade nominal

5.11.6 Insta/aeões de abastecimento de combust/veis

Existem no empreendimento instalações enquadradas na Resolução CONAMA n.o 27312000?

(X)NÃO

( ) SIM e estão adequadas aos requisitos da resolução.

( ) SIM, mas não estão adequadas aos requisitos da resolução. Apresentar, no Anexo B,
proposta de cron~~,..~:na para elaboração, apresentação à FEAM e execução de projeto
visando às ade•..•ua es necessárias.

RADA- ClAIR MOi'fT INDÚSTRIA E COM~RCIO LTOA 6

6 - ASPECTOS AMBIENTAIS

6.1 Efluentes n...•uldos
Despejo Origem

Vazão mJ/mês) Sistema de Lança~;~to final
Méxima Média controle

EfIuentes O O - -
industriais Total O O

Processo O esgoto sanitário
industrial,
sanitários, 167,20 112,40 - é direcionado para

Esgoto sanitário lavagem dos
a ETE da

;;jsos. COPASA.

Total 167,20 112,40
n Rede pública (especificar a concessionária); rios, córregos, lagos, represas, elc.(citar nome e
enquadramento, segundo a DN 10186};solo (identificar área); outros (especificar)_

Os efluentes Ilquidos gerados no empreendimento possuem somente caractef1sticas tlpicas de
esgoto sanitário, sendo este direcionados para a rede cofetara da COPASA para trotamenta na
ETE do municfpio.

Águas PlUViais:
Descrever o sistema de coleta e/ou tratamento (maximo1pllnina,fonte10.e5"""'amenlosimples1.

6.2 Emissões atmosféricas

Vazão (Nm31h) Sistema de Ponto de
Emissão Origem controle la'n~~mento

Mãxima Média
VOe.

(Compostos Cabine de pintura <LQ <LQ Lavador de Chaminé
Orgfmicos gases
Volátei;)'
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6.3 Resíduos sólidos. 2014
Ge~ o ikt1Tdial

Classificação
Resfduo Origem Máxima Média NBR10.004

Destino (**)

Crosta de cortina Produção 8,56 5,10 I IncineraçlJod'áoua
Estopa e excesso Produçao 19,50 13,80 I Incinaraç~o

de tinta
Recipiente de tinta Produçllo 7,38 ~20 I Incineracão
ReCipiente de Produção 4,40 3,10 I lncinaraçt10

verniz
ReCipiente de óleo Produção 3,83 2,70 I Incineraçt10

e oraxa
Recipiente de Produção 2,70 1,90 I Incineração
solvente

lama (pó do
material e do Produção 17,18 12,10 II-B Aterro Sanitário
abrasivo)

Sobras de bico e
canaletas de Produção 22,41 15,78 11- B Reutilização
iniecao

Poeira do abrasivo
I p6 do material Produção 56,03 46,50 11-B Aterro Sanitário

lixiviado
La de tecido do Produção 12,21 8,60 II-B Reciclagem
"o!imento

Aparas de resina e
pó de lente e Produção 121,54 85,66 II-B Reciclagem

resina
Farelo de acetato Produção 283,23 199,46 11-8 Reciclagem
de celulose

Aparas de acetato Produção 276,33 194,60 ll-B Reutiliza ao
Poeira de Produção 5,25 3,70 11-B Aterro Sanitário
nolimento

Poeira de pasta Produção 3,66 2,58 n. B Aterro Sanitário

Resíduos sólidos - 2015
Gerar.e;o 'kr1Tciia

Classificação
Reslduo Origem Máxima Média NBR10.004

Destino C"O}

Crosta de cortina Produçllo 47,80 20,77 I Incineraç#Jo
d'áaua

Es10pa e excesso Produçllo 44,10 22,59 I Incineração
de tinta

Recipiente de tinta Produçllo 83,40 22,22 I IncineracJjo
Recipiente de Produção 44,90 13,15 I Incineração

verniz
Recipiente de óleo Produção 15,80 5,00 I Incineraçãoe-oraxa
Recipiente de Produção 11,99 8,40 I Incineração
solvente

lama (pó do
material ~~o Produçllo 27,54 18,19 11-B Aterro Sanitário
abrasivo

Sobras de bico e
canaletas de Produção 20,45 16,73 11-B ReutilizaçlJo
iniedo

Poeira do abrasivo
I p6 do material Produç.!io 77,90 54,62 !I-B Aterro Sanitário

liJdviado
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Lã de tecido do Produção 12,37
~'!lUBRlCA ;:

Dolimenlo 15,11 11- B Reciclagem f':1iSEM'. ,>'"
Aparas de resina e

pó de lente e Produção 111,20 90,99 11-8 Reciclagem
resina

Farelo de acetato Produção 1.346,0 1.101,36 II-B Reciclagemde celulose 1
Aparas de acetato Produção 755,08 617,84 11- 8 Reufl1izacão

Poeira de Produção 19,88 6,27 11-8 Aterro Sanitárionolimento
Poeira de pasta Produção 7,78 4,88 11- B Aterro Sanitário

{""} Aplicação no solo, aterro controlado, aterro sanitário, aterro industrial, compostagem, co-processamen!o,
doação (especificar fim), incineração. land farming, reciclagem, reutilização, uso como combusUvel, outros
(especificar).

6,4 Ruldos
Nível máximo de Açaode

Ponto de geração (equipamento, processo,
emissão de!ectado(dB) Data da controle

Na divisa adotada
etc.) No ponto da

mediçâo (caso
emoresa a licável)

Fonte desligada 54,80 22t1M~;5
sem tráteno

.
(Manhã

.

Fonfe d::a~da 57,10
22/1012015

com trá o
.

lManhã)
.

PonfoA Fonte ligada sem 56,40
. 22/1012015 .

tfáieao (Manhã)
Fonte ligada com 57,40

. 22/1012015 .
ffáfeno (Manh"

Fonte des~~f'lda 63,40 2%1012".;5
sem tráfe o

.
Manhã

.

Fonte desligada 66,90 2%IM~;5
comtfáfenn

.
Manhã

.
PontoB Fonte ligada sem 22/1012015

65,20
. .

tráfe~ (Manhã)

Fonte ~~: com 68,5
. 22/1012".;5 .

trá o (Manhã
Fonte desligada 69,40

22/1012015
sem tráfa"'ao

.
(Manhã)

.

Fonte d€sligada 70,20 22/1012015
com tráfeao

.
IManhA'

.
Ponto C Fonte ligada sem 22/10/2015

70,00
. .

tráfeao (ManM)
Fonte ligada com 72,50

. 22/1012015 .

trir""" (Manhã)
Fonte desligada 59,10 22/1012015
sem trãfe~no

. (Manh~-l- .

Fonte de~~da 59,80
22/1012015

com tráte
. (Manh~) - .

Ponto O
Fonte ~~asem 59,40

. 22/1012015 .
trá o (Manhã)

Fonte I~~a com 60,40
. 22/10/2015 .

tráfl o {ManhIJl -
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Fonte de;:!~da 50,10 22/10I2,~J'5 ~SEMP;
sem trá o .

(Tarde
.

Fonte deslígada 61,70 2~' 0I2,~J'5com tráfe-no
.

Tarde
.

Ponto A Fonte ligada sem 221101201561,30
. .

trl"""" ITardel
Fonte~~com 61,70

. 2~'oa.~:5 .
trá Tanie

Fonte deils:t2,~da 66,10 2'{,'0I2,~,'5
sem/rã o

.
Tarde

.

Fonte desligada 67,80 2~'0120'5
Ponto B comtráfeno

.
Tarde)

.

Fonte ligada sem
67,20

. 22/1OI2,~t5 .
trtiffU"'O (Tarde

Fonte~~com 68,90
. 2~' 0I2,~,'5 .

Irá Tarde
Fonte desligada

68,00 2~'012,~:5semtráfeõo
.

Tarde
.

Fonte desligada 72,80 2~'012,~:5
com troteão

.
Tarde

.
Ponto C

Fonte '~~: sem 68,70
. 2'{,loa.~,'5 .

trefl o Tarde
Fonte ligada com 73.00

. 2~1012'~J'5 .
trá!""" Tarde

Fonte desligada
62,60 2~'oa.~J'5sem tráfe--"o .

Talde
Fonte de:::oda 65,80 2~'oa.~J'5com trá o

.
TardePonto Fonte ligada sem 22/101201584,10

.
trá/""" f Tarde)

Fonte ligada com
65,90

. 2~'oa.~:5Uá/";" Tarde

7 - PASSIVOS AMBIENTAIS - Anexo C

7.1 Situação atual
Apresentar, no Anexo C, a avaliação da situação atual dos passivos ambientais identificados e
notificados à FEAM, incluindo a descriçãO das medidas de controle já adotadas e os resultados
obtidos e/ou os projetos e ações ainda em curso.

NAO SE APLICA.

7.2 Passivos não declarados

O empreendedor tem conhecimento sobre passivos ambientais existentes e que ainda não
tenham sido notificados â FEAM?

(X)NÃo
( ) SIM. Apresentar no Anexo C a descrição desses passivos, bem como o prazo para

apresentação de projeto e implantação das medidas corretivas e/ou mitigadoras pertinentes.

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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8 - AVALIAÇÃO DA CARGA POLUIOORA DO EMPREENDIMENTO - Anexo O

10

8.1 Líquida
Apresentar, no Anexo D, gráficos que demonstrem a variação da carga poluidora bruta dos
efluentes líquidos industriais nos últimos dois anos, Incluindo comentários e justificativas
pertinentes. Deverão ser selecionados pelo menos dois indicadores representativos para o
empreendimento, em função do parâmetro escolhido no item 5.10, como por exemplo:
• QuantIdade de água consumida no processo f{parflmetro) por mês
• Quantidade de efluentes liquidas industriais gerada I (parâmetro) por mês
• kg de DBQ bruta I (parâmetro) por mês
• k de DQO bruta' arâmetro r mês

8.2 Atmosférica
Apresentar, no Anexo D, gráficos que demonstrem a variação da carga poluidora bruta das
emissões atmosféricas industriais nos últimos dois anos, incluindo comentários e justificativas
pertinentes. Deverão ser selecionados pelo menos dois indicadores representativos para o
empreendimento, em função do parâmetro escolhido no item 5.10, como por exemplo:
• Quantidade de material particulado emitido/{parãmetro) por mês
• Quantidade de dióxido de enxofre emitidoJ (parâmetro) por mês
• Quantidade de outro s oluente s es ifico s emitido s I arâmetro ar mês

8.3 Sólida
Apresentar, no Anexo D, gráficos que demonstrem a evolução do gerenciamento dos reslduos
sólidos gerados nos últimos dois anos, incluindo comentários e justificativas pertinentes. Deverão
ser selecionados pelo menos dois indicadores representativos para o empreendimento, em
função do parâmetro escolhido no item 5.10, como por exemplo:
• Quantidade de reslduos Classe 1, 2 ou 3 gerada! (parâmetro) por mês
• Quantidade de reslduos sólidos estocados in sftul (parãmetro) por mês
• Quantidade de reslduos sólidos recicladosl (parâmetro) por mês
• Quantidade de resíduos sólidos reutilizados! (parâmetro) por mês
• Quantidade de resíduos só!Jdos reaproveitada! (parâmetro) por mês
• Quantidade de residuos sólidos encaminhados ara dls osi ão finall arâmetro r mês

8.4 Eficiência Energética
Apresentar, no Anexo D, a avaliação da variação do consumo de energia elétrica e de
combustlveis pelo empreendimento nos últimos dois anos. lnduindo comentários e justificativas
pertinentes. Deverão ser selecionados pelo menos dois indicadores representativos para o
empreendimento, função do parâmetro escolhido no item 5.10, como por exemplo:
• Consumo de energia elétrica (kw) ! (parâmetro) por mês
• Consumo de energia obtida de fontes renováveis (kJ)! (parâmetro) por mês
• Consumo de ener ia obtida de fontes não-renováveis kJ f arâmetro ar mês

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LIDA.
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9 AVAUAÇAO DO DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL-Anexo E

9.1 Efluentes líquidos
Apresentar, no Anexo E, grãficos contendo os valores médios mensais dos parâmetros de
monitoramento dos efluentes industriais bruto e tratado nos últimos dois anos, e a avaliação
sobre o desempenho dos sistemas de tratamento e o grau de atendimento aos padrões
ambientais estabelecidos na legislação vigente no período. SituaçOes anormais de operação dos
sistemas de controle deverão ser sucintamente relatadas e jusllficadas, assim como as medidas
corretivas adotadas para solução das mesmas ..

9.2 Emissões atmosféricas
Apresentar, no Anexo E, gráficos contendo os valores médios obtidos no monitoramento das
fontes de emissões atmosféricas nos últimos dois anos, e a avaliação sobre o desempenho dos
sistemas de tratamento e o grau de atendimento aos padrOes ambientais estabelecidos na
legislação vigente no período. Situações anonnais de operação dos sistemas de controle
deverão ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas
para solução das mesmas ..

9.3 Reslduos sólidos
Apresentar, no Anexo E, planilhas de dados mensais de acompanhamento da geração,
armazenamento temporário, transporte e destinação final dos res[duos sólidos industriais nos
ültimos dois anos .. Situações anormais na geração, armazenamento, transporte e disposição
final devenllo ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas corretivas
adotadas para solução das mesmas .

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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10- MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL - Anexo F
SISEM/I.' ~

O empreendimento executa algum tipo de monitoramento ambiental (água superficial, água
sublerranea, ar, solo, ruído no entorno, fauna, flora, etc)?

( ) NÃO

(X) SIM, Responder os ttens 10.1 a 10.5 aplicáveis.

10.1 Qualidade da água - NÃO SE APLICA.
Apresentar, no Anexo F, gráficos contendo os valores médios dos parametros d.
monitoramento do corpo receptor dos efluentes líquidos industriais nos pontos estabelecidos,
nos únimos dois anos, e a avaliação do comprometimento do nfvel de qualidade da água do
mesmo, em funçAo dos padrões fixados na legislação ambiental vigente no periodo. Situações
anormais ocorridas deverão ser sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas
corretivas adotadas para solução das mesmas.

10.2 Qualidade do ar - NÃO SE APLICA
Apresentar, no Anexo F, gráficos contendo valores médios dos parâmetros de monitoramento
da qualidade do ar na área de entorno do empreendimento nos pontos estabelecidos, nos
últimos dois anos, e a avaliação do comprometimento do nível de 'qualidade do ar, em função
dos padrões fixados na legislação ambiental vigente no período. Situações anormais ocorridas
deVerã~, I~~ sucintamente relatadas e justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas
,"ara saIu o das mesmas.

10.3 Qualidade das águas subterrâneas e do solo - NÃO SE APLICA.
Nos casos de disposição final de reslduos sólidos em sistemas ou áreas cujo monitoramento
ambiental é de responsabilidade do empreendimento, apresentar, no Anexo F, gráficos

contendo os valores médios dos principais parâmetros d. monitoramento das águas
subterrâneas e do solo (quando efetuadas), nos pomos estabelecidos, nos ultimos dois anos, e
a avaliação sobre o grau de comprometimento da área em virtude da disposição dos reslduos.

10.4 Conforto acústico
Apresentar, no Anexo F, gráficos contendo os valores obtidas no monitoramento do nlvel de
ruidos em todos os pontos definidos na área de entorna do empreendimento, nos últimos dois
anos, e a avaliação sobre o grau de atendimento aos padrões ambientais estabelecidos na
legislação vigente no períodO. Situações anormais ocorridas deverão ser sucintamente relatadas
e justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas para solução das mesmas.

10.5 Outros tIpos de monitoramento - NÃO SE APLICA.
Apresentar, no Anexo F, a compilação de dados ou resultados de quaisquer outros tipos de
monitoramento ou estudos ambientais executados pelo empreendimento nos últimos dois anos,
na forma mais conveniente, induindo a avaliação dos mesmos.

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
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11 - GERENCIAMENTO DE RISCOS - Anexo G
O empreendimento possui registro das situações de emergência ocorridas, com consequências
para o meio ambiente?
(X ) NÃO

) SIM. responder os itens 11.1 e 11.2.

11.1 Histórico
Apresentar, no Anexo G, um relato de todas as situaç6es de emergência nas unidades de
processo ou nas unidades de tratamento/destinação de efluentes ou residuos nos últimos dois
anos , que tenham repercutido extemamente ao empreendimento sobre os meios fisico,
biológico ou antr6pico, contendo as seguintes informações:
> descrição da ocorrência e da(s) unidade(s) afetada(s);
? causas apuradas;
? forma e tempo para detecção da ocorrência;
? duração da ocorrência;
> tempo de interrupção da operação da(s) unidade(s) afetada(s):
~ instituições informadas sobre a ocorrência;
~ descrição geral da(s) área(s) afetada(s):
> identificação e quantificação dos danos ambientais causados;
)- procedimentos adotados para anular as causas da ocorrência;
? procedimentos adotados para neutralizar ou atenuar os impactos sobre os meios fisico,

biológico ou antr6pico;
~ destlnação dos materiais de rescaldo e residuos coletados na(s} área(s) afetada(s);
:o- em caso de reincidência, especificar a(s) data{s) da(s) ocorrência(s) anteriormente

registrada(s).

11.2 Avaliação das medidas implementadas
Apresentar, no Anexo G, uma avaliação sobre o desempenho da empresa na detecção e
correção das situações de emergência relatadas anteriormente, bem como na identificação e
mitigaçao dos impactos ambientais decorrentes. Se aplicável, destacar a sistematização de
medidas preventivas e/ou planos de contingência estabelecidos em função dessas ocorrências.

12 _ ATUALIZAÇÃO TECNOLóGICA - Anexo H

O empreendimento tem conhecimento sobre os avanços tecnológicos nas áreas de produção e
de tralamento/disposição de efluentes e resíduos?
( )NÃO

( X ) SIM. Responder os itens 12.1 e 12.2.

12.1 Produç1io
Descrever no Anexo H as inovações tecnológicas de processos produtivos surgidas nos últimos
dois anos, implantados ou não no empreendimento. Gaso tenham sido adotadas novas
tecnologias, apresentar uma avaliaçao dos resultados sobre a qualidade dos produtos e as
conseqüências no locante à minimização dos impactos ambientais da atividade.

12.2 Controle ambientai
Descrever no Anexo H as inovações tecnológicas dos processos de controle ambiental
aplicáveis ao empreendimento, surgidas nos úllimos dois anos, adotadas ou não no
empreendimento. Caso positivo, apresentar uma avaliação sobre a adoção dessas tecnologias
e as conseqüências no tocante à minimização dos impactos ambientais da atividade e melhoria
do desempenho ambiental da empresa.

SEAM _SOLUÇÃO ENGENHARIA AM81ENTAL LTDA.
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o empreendimento possui programas ou projetos voltados à melhoria do desempenho ambiental
da atividade?
( INÃO

) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo I, os projetos e programas estabelecidos ou em
andamento visando ã melhoria continua do desempenho ambiental global do
empreendimento, tais como:
• Implantação do sistema de gestao ambiental - SGA, segundo a NBR ISO 14.001 ou

outras normas similares;
• Obtenção de certificação ambiental:
• Adesão a códigos setoriais visando à melhoria da qualidade dos produtos, processos,

qualidade ambiental, etc;
• Desenvolvimento de estudo de Análise do Ciclo de Vida de matérias-primas e produtos;
• Definição e implementação de indicadores de desempenho ambiental;
• Implementação de prográmas de educação ambiental;
• Implementação de programas de conservação ambiental, etc.

o empreendimento possui procedimentos de comunicação com a comunidade, programas ou
projetos de cunho social?

I NÃO

) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo J, o tipo de relacionamento da empresa com a
comunidade local do entorno do empreendimento, destacando mecanismos de
comunicação externa, Indice de reclamações, ações, programas e projetos de cunho social,
etc.

o empreendimento possui registro dos investimentos já realizados na área ambiental?

( INÃO

( ) SIM. Apresentar, no Anexo K, dados consolidados de investimentos de capital e custeio
em meio ambiente nas áreas de controle da poluição hídrica, atmosférica e do solo,
gerenciamento de resfduos, gerenciamento de riscos e administração de meio ambiente.
nos últimos 4 anos, em valores atualizados. Apresentar. de forma consolidada, a análise
custo x beneficio dos investimentos na área ambiental.

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.

ep



RAOA~ CLAIR MONT INDÚSTRIA E COM~RCIO lTDA

16 -INDICADORES AMBIENTAIS

Preencher a tabela resumo dos indicadores ambientais do empreendimento abaixo,
considerando os dados atuais de geração e o parâmetro escoihido no item 5.10. Poderão ser
acrescentados outros indicadores ambientais pertinentes à atividade. apresentando-se os
esclarecimentos necessários.

16.1 Efluentes Linuidos - CaI"Q8poluldora
Efluente Taxa de geração atual Carga Orgânica atual

Esgoto sanitário bruto 0,04 m3/trabalhador.dia 2.23 kg DBC/dia

Efluente industrial bruto m3f (parâmetro) por dia (Não se kg DBO/dia
aplica) kg OOO/dia

16.2 Emissões abnosféricas. Fatores de emlssiio
Poluente Fator de Emissão (kg/dia)

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- < L.Q. (Umite DN COPAM 187/13: 20 mg/Nm2
)

Fonte: Chaminé cabine de Pintura

16.3 Resíduos Sólidos - Taxas de nerac.âo
Taxa de geração atual de resíduos sólidos industriais

Classe 1 - Perigosos (I) 0,0024 kg de reslduosl (Produção de óculos) por mês

Classe 2 Não inertes (11A)
kg de resíduos! (Produção de óculos) por mês

(NãO se á"lica)

Classe 3 -Inertes (11B) 0.047 kg de residuos! (Produção de óculos) por mês

17 AVALlACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO
Preencher a tabela abaixo incluindo a descrição das condicionantes estabelecidas na(s)
llcença(s) de operação anterior(es) e as datas reais de prorrogação e de cumprimento de cada
uma delas, descrevendo sucintamente as justificativas, quando aplicável. (Mâximo 3 linhas, fonte
ariaI10).

Prazo
Condicionante definido na Prorrogação Cumprimento Justificativa

LO

1 - Implementar no
empreendimento,
conforme iniciativa do
próprio 90 dias

Protocolo:
empreendedor,

- R0131821f2010 - 29/11 f201 O
-

Programa de
Educação Ambiental
em parceria com a
CIPA_
2 -Implantar Plano
de Gerenciamento de
todos os residuos 90 dias

Protocolo:
sólidos classe I e 11 - R0131821f2010 - 29f111201 O

-

(segundo a A~~T
10.00412004

SEAM_SOLUÇÃO ENGENHARIAAM8IENTAllTDA.



RAOA - CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

3 -Instalar exautores
ou depuradores de ar
nos cOmodos onde
são utilizados 60 dias

Protocolo:
solventes e/ou

.
R0131821/2010 - 29/11/2010

.

resinas, e que não
possuam ainda tais,

disnositivos.
4 - Proceder as

análises de efluentes
atmosféricos na salda

da chaminé do
lavador de gases para

verificação da Protocolo:
eficiência do atual 30 dias .

R08249212010 - 26107/2010
.

equipamento, Caso
seja constatado que o
lavador de gases é

ineficiente, substituf-lo
por um novo
~uinamento.

5 Apresentar à
SUPRAM NM
contrato com
empresa ou

em presas licenciadas
em prestação de 90 dias

Protocolo:
serviço de

.
R0131821/2010 - 29/1112010

.
recolhimento de

resfduos sólidos, óleo
usado, para

disposição final /
recicianem.

6 - Executar o
Protocolos:

Programa de Durante a
R051707212015 (01/1212015)

Automonitoramento vigência . R051875012015 (04/1212015) .
Ambiental, conforme da licença

R051762212015 (02/12/2015)

Anexo 11.
R001 0167/2015 (13f01/2016)

7 - Monitoramento do
efluente lIquido bruto.
Parâmetros: 080,

DQO, 61eose graxas, Durante a
Protocolos:

detergente (ATA), pH, vigência . R013182112010 (29/11/2010) .
sólidos suspensos, da licença

R052976112015 (29/1212015)
sólidos dissolvidos,
sólidos sedimentáveis

e vazão média.
Freauência: Bimestral

Com base em todas as informações contidas no RADA, apresentar no Anexo L a avaliação do
desempenho ambiental gera! do empreendimento, considerando também o cumprimento das
condicionantes da LO, e a proposição de medidas para melhoria ambiental da organização.

SEAM - sowÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LIDA.
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ANEXO A -Item 4: Identificação dos Responsáveis

• Cópia da ART.

SEAM - SOLUÇÁO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA
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V:í.a
Página l/I

ART de Obra ou Serviço
14201600000002905551

- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nO 6A96, de 7 de dezembro de 1977

COnselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

VANDERSON AGtlIAR SANTOS
Titulo profissicnal:
ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENllEIRO DE SSGORANCA DO

TRABALHO;

RNP:140295'1041

Registltl:04.0.00000'11188

celebrado em'

TIPOde ronIflltanle: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

2. Dados do Corrtrolo
Contratante: CLAI:El HONT INDÚSTRU E COMÉRCIO L'mA

Logmeooro: RUA VINÍCIUS DE NORAIS

Cidade: MON'1'ES CLAROS

Conlralo:

Vaior.S.OOO,OO

Bairro: PL1lNALTO
UF:MG

CNPJ:'25.980.095/0001-88
NO; 0000'13

CEP:39404026

Bairro: PLANALTO
UF.MG

CNPJ:25.980.095/0001-88

Ocalrtitla'd'!! Unidadtr.

3. Oados da ObrelSeNlço
LogrndoU!O:RUA VINÍCIUS DE MORAIS

CJdade: MONTES c:Ll\ROS

Dalade;nit:ic: 01/01/2016 PreYi:sãodelerminc:31/01/2016

FMidade: AMBIENTAL
Propriet2ric:CLAI.R MONT mnúSTEUA E COMÉRCIO LTIlA

4, jl;,livitladeTêcnica'
1 - COORDENAçÃO
ESTUDO, MEIO AMBIENTE. REIATORIO DE AVALIACAO

J'lMBIEN'l'AL-P.AI)A

DE

N":0000'13

CEP: 39404026

DESEMPENHO1.00 00

Ap<'ls a COl'Idusão das ati\lidades técnicas o profisslonal dever.! proceder a baixa desta ART

COORD~'1:sm.ABORAÇÃO DO I'lELA'rÓRIO DE AVALIAÇÃODE. cES"tHPEl'lRO JOOlIENTAL (RllCA} ....•.

6. DeclalilÇÕl!S

9. lnIorme0;:õe5
_ A ART • -.. $"""'n\Io quarnI1l •••••••.•• m$<Ilanl. apr•• onllIçlo do
00""""'- do papmoonlDOu""rtforim:Iano sitado c.-.
• fi, au_oI<lI<Ioo d •••• d<><:llln$nto po<loo_ • ..m.:.da 00 .""
_'-"""'lJ."I'9.br OU_.confN.orlIbr

• fi, guOI'IIa ••.• v\o. __ do ART .ori da .-po<>Ubirocl•••• do __ "'021 • do
"""lnoUuM oom o ~ '"" dDcnnonllIro vinI:ul!o COfIlJallml.

V/lLOR DA OERA: R$ RSS.OCO,oO. ÁR=:J\ DE ATU}.çAO: CIVIL,

7. EllIidade de Cla.Sll

ASSOC. REGIONAL DOS ERG. ARQ. AGRÔNOMOSDO DOR'!'

B. A!I&illllturas

Dedaro .{lfem verdade1ms as informaçõ",: adma

j,iC'al<..,.•.Cv:~.\£',- 1Lde/lr' ú,~.:d de.J::C!f
)~ !.~ --;:-!'~c...~
V1I1fuERSONM;lJtAã~ c RNP-i4õm%ri

. ~//. .• . ~CREA.MG
CLlUR MON't INDU~ft ~ CNPJ:25.9!O.095/0001-BB www.e:ea-mg.o.!!-brIOBCO.0312732 fi ~.:.."="

VeIoréllART:'14,3'1 ./ Resjstrndaerrr.12/01/2016 Va!<rrPago:14:,3'1 NcrssoNínllero-000000000290-027.



, Anotação de Responsabilidade TécnIca ~ART (?'~:~):7('~:\''''~~f~
/ lei "0 6.496, de7 de dezembro de 1977 ':>;,"C"-.,.,~,-,', ': ~ .,~,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Vi •. do

ART de Obra ou Serviço
14201600000002905565

1.Re~el Técniro

SARA RA\'ANA COSTA SOUU
Tflulc """fissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL;

RNP:1412973783

Registro: 04,0.0000175670

2. Dedos <lo Conlr:rto

Conrratame:CLAIR MON'I' INDÚSTRIA E COMÊRCIO LTOA
,LogradD\ln:>: RUA VlNÍCIUS DE I«)RAIS

CNPJ:25.980.095/0001-88
NO:000073

Cidade: MONTES CLAROS

Contrato:

Valor.5.000,OO

B.a;rm: PLMUU.TO
UF:MG CEPo39404026

Celabrado em:

Tlpoáacontratante:PESSOAJURÍDICA DE DIREITO PRDh\DO

3. Dados da ObralServJço
Log<adOl/n:>: RUA VINÍCIUS DE MOMIS N":000073

CNPJ:25.980.095/0001-88

CE?; 39404026
BEIlrTo: PLANALTO
UF:MGCkfade-: MONTES CLAROS

Dalade inic:ic:01/01/2016 Pre'i1Sãodetênnlno: 31/01/2016
Finalidade: AMBIENTAL

PrnJYlelário: CLlUR l«mT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

4,"'~Têcnica
1 - EXECUÇAO

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIEN'I'AL, MEIO AMBIENTE, RELATaRIO DE AVALIACAO DE 1.00
DESEMPENHO AMBIENTAL-RADA

Ap<'ls " C'OI1elusik> das a~w:la.oos lé<:nlcas c pml!Mio"'" doverá I"ooodor a baixa dosta ART

EXECC~~~O DE AVALIAÇAoDl: DESEMPZNIlO JOOUENTAL.jRADA}... . .

6. Declarações

1. Enbdade de Classe

ASSOe. REGIONAL OOS ENG. ARQ. AGRÔNOMOSDO NOm:

de .i'....'"'! ('

9.\ITfu~ell
• A AAT ;; _a __ ~""ndo ""U.,,"'. ~ apresem.ç:lo ~o
compno_110 pagamo1llO"" ""'*"Ioci~ no oibo<loem..
_A."", __ d"",,_"'" po<bo•••. _ nosit.
www.eru-m;.ory.llrOll_nfoa.org.br

••• guon!a•••••••••• _. <l. ART•• ró d. _~Ill<I"'. do pn>fI=lo••• do
..,.- com ••""iCti"" <Icdo<:umcntaro _o contratual,

W,WR D/\ O!lRl\: /l$ R$S.QOO,OG. AF.= D~ ilTU;>,ç.".O: l'I£~O

o\HIlI~IITE,

http://www.eru-m;.ory.llrOll_nfoa.org.br
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ANEXO B - Item 5: Atualização de dados

Item 5A - AmpJiação/modificaçao da capacidade produtiva.

Item 5.6 - Planta de localização e lay-out

lIem 5.7 - Fluxograma do processo produtivo

Jlem 5.11.6 - Projeto de adequaçao das instalações de abastecimento de combustfveis - NÃO SE
APLICA

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA
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Item 5.4 - Ampliação/modificação da capacidade produtiva.

19

A capacidade produtiva do empreendimento foi ampliada devido à criaçâo de novos turnos de

trabalho e aumento na contratação de prestadores ..de sefViços ferceirizados. Além disso, o tipo de

óculos para as marcas de terceiros são de menor complexidade, o que proporcionou aumento de

produtividade. Vale destacar que a infraestrutura do empreendimento, bem como o seu processo

produtivo ntio sofreram alterações durante a vigência da licença.

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTUA.
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Item 5.6 - Planta de localização e lay-out

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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Item 5.7 - Fluxograma do processo produtivo

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTPA.
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ANEXO C - Item 7: Passivos Ambientais

Item 7.1 - SituaçãO Atual. - NAO HÁ PASSIVOS AMBIENTAIS NO EMPREENDIMENTO.

Item 7.2 - Passivos não declarados.

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AM8IENT AL LTOA
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ANEXO D -Item 8: Avaliaç:lo da Carga Poluidora do Empreendimento

Item 8.1 - LIquida

Item 8.2 - AbT10sférica

Item 8.3 - Sólida

Item 8.4 - Eficiência Energética

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LIDA.
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RADA - CLA1R MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

Item 8.1 - Liquida
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o gráfico acima demonstrou a quantidade de água consumida no processo industrial da empresa nos anos de 2014 e 2015 com relaçllo a produçlJo de

óculos. ObselVa-se que o aumento da produçilo ocasionou consequenfemente um maior consumo de água.

SEAM _ sOLuçA0 ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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ttem 8.2 - Atmosférica

• i

)
25

Gráfico 2
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Conforme pode-se verificar no gráfICo acima, as taxas de emissão atmosférica ficaram abaixo do Limite de Quantificação «LQ).
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Gráfico 5
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Os gráficos acima permitiram concluir que o ano de 2015 apresentou maior geraçáo de residuos s6lldos, fato justifICado devido ao aumento da produç(Jo de

6culos.
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Item 8.4 - Eficiência Energética

SEAM _ SOLuçA0 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
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ANEXO E - Item 9: Avaliaçao dos Sistemas de Controle Ambiental

Item 9.1 - Uquida

Item 9.2 -Atmosférica

Item 9.3 - Sólida

SEAM -SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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o gráfico acima apresenta os resultados dos parAmelros analisados referente ao efluente bruto. Destaca-se que o empreendimento não possui sistema de
tratamento de efluentes Ifquidos, uma vez que os mesmos são direcionados para a rede coletora da COPASA, por possuirem caracterlsticas típicas do

esgoto sanitário.

Ilem 9.1 - liquida

RADA - CLAIR MONT INDÚSTRIA E COM~RC10 LTDA



-

RADA- ClAlR MONT INDÚSTRIA E caM~RCIO LTOA

Item 9.2 - Abnosférica

-

Conforme demonstrado no GráfICO 2 (Item 8.2), o laudo da análise de afluentes atmosféricos
apresentou resultado abaixo do Umite de Quantificação «LO).

SEAM - SOlUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA
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Item 9.3 - Sólida

Tabela 1 - Reslduos sólidos gerados - 2014

33

Continua
CLASSE DESTINA-

RESlouo ORIGEM NBR çAo EMPRESA UNo JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ
10.004

Crosla de Produção I Incineração Serquip kg/mês 2,07 7,63 2,99 5,80 6,65 5,98 8,05 6,71 8,66 7,26 5,73 5,67
cortina d'água

Eslopa e
excesso de Produção I Incineração Serquip kglmês 4,69 17,25 6,76 13,11 15,04 13,52 18,22 15,18 19,60 16,42 12,97 12,83

linla

Recipiente de Produção I Incineração Serquip kg/mês 1,77 6,50 2,55 4,94 5,67 5,10 6,86 5,72 7,38 6,19 4,89 4,84
tinta

Recipiente de Produção I Incineraçêo Serquip kg/mês 1,05 3,88 1,52 2,95 3,38 3,04 4,09 3,41 4,40 3,69 2,91 2,88
vemlz

Recipiente de Produção I Incineração Serquip kglml!s 0,92 3,38 1,32 2,57 2,94 2,65 3,56 2,97 3,83 3,21 2,54 2,51
óleo e graxa

Recipiente do
Produção I Incineração Serquip kglmês 0,65 2,38 0,93 1,81 2,07 1,86 2,51 2,09 2,70 2,26 1,79 1,77

solvente

Lama pó de AIerro
Pret,

o material e do Produçillo II-B Sanitário Monles kg/mês 4,11 15,13 5,93 11,50 13,19 11,86 15,97 13,31 17,18 14,40 11,37 11,25
abrasivo Claros

Sobras de bico
e canalelas de Produção II-B Reulilização Clair Monl kg/mês 5,37 19,73 7,73 14,99 17,20 15,46 20,63 17,36 22,41 16,78 14,63 14,68

In"e ao
pó de material Aterro

Preto
lixado e pó do Produção II-B Montes kglmês 15,81 58,13 22,79 44,18 50,69 45,57 61,38 51,15 66,Q3 55,34 43,71 43,25
abrasivo

Sanitário Claros

Lã de tecido Produção 11-6 Reciclagem SPQUIM kg/mês 2,92 10,75 4,21 8,17 9,37 8,43 11,35 9,46 12,21 10,23 8,08 8,00

Aparas de
resina e pó de Produç!lo II-B Reciclagem SPQUIM kg/mês 29,12 107,08 41,97 81,38 93,37 83,95 113,07 94,23 121,64 101,94 80,52 79.66
lente e resina

.~,~

-"~Y1_.->
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CLASSE DESTINA-RESiouo ORIGEM NBR çAO EMPRESA UNo JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO 5ET OUT NOV OEZ
10.004

Farelo de Produç!'lo 11-6 Reciclagem SPQUIM kg/mês 67,B2 249,33 97,74 189,49 217,41 195,47 263,29 219,41 283,23 237,36 187,49 185,50
acetato

Aparas de Produçêo 11- B Reutilizaç!'lo Clair Mont k9'mês 66,16 243,25 95,35 184,87 212,11 190,71 256,87 214,06 276,33 231,57 182,92 180,98
acetato

Poeira de Aterro
Pref.

Produçêo 11-8 Montas kg/mês 1,26 4,63 1,81 3,52 4,03 3,63 4,88 4,07 5,25 4,40 3,48 3,44
polimento Sanitário Claros

Aterro
Pref.

Poeira da pasta produçao 11-B Sanitário
Montes kglmês 0,88 3,23 1,26 2,45 2,81 2,53 3,41 2,B4 3,66 3,07 2,43 2,40
Claros

SEAM - SOLUÇA0 ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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Tabela 2 - Re'slduos sólidos gerados - 2015
Continua

RESlouo ORIGEM NBR DESTINA.
EMPRESA UNo JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ10.004 çAo-~- " ___ o

Crosta de Produção I Indneraçâo Serquip kg/mês 14,36 15,53 20,21 16,53 15,03 17,03 14,70 20,37 16,37 23,80 27,55 47,80conlna d'água
- ..._--

Estopa e
eKcesso de Produçilo I hu:ill"façâu Serquip Icg/mês 18,68 18,04 23,47 19,21 17,46 19,79 17,07 23,67 19,01 25,70 26,90 44,10

tinta -- .•. -- ---
Recipiente de ProduÇ,"1O I Incineraçâo Serquip kg/mês 12,78 13,82 17,98 14,71 13,37 15,16 13,08 18,13 14,56 22,60 27,00 83,40tinta

- .- __ o. -_..
Recipiente de Prorluçl\o I 1i1<:iI\f!tllÇlio Serquip kglmes 8,51 9,20 11,97 9,79 8,90 10,09 8,70 12,07 9,69 11,47 12,56 44,90vemiz -----
Recipiente de

Prorluçao I 1n<:ÍJI'llaçllo Serquip kg/mês 3,33 3,60 4,68 3,83 3,48 3,95 3,41 4,72 3,79 4,49 4,91 15,80óleo e gra)(a
--

Recipiente do PTOduç~o I Incineração SerquJp kglmês 6,40 6,92 9,00 7,37 6,70 7,59 6,55 9,08 7,29 11,44 11,99 10,45solvente
-----

Lama pó de
AlI"l"

Pref,
material e do Produç1'io 11-1'1 Sflni(ário Montes kglmês 14,36 15,53 20,21 16,53 15,03 17,03 14,70 20,37 16,37 19,37 21,21 27,54
abrasivo Claros-- --- - - --- .
Sobras de
bico e

Prodtiçllo 11-11 Huulihzaçllo Clair Mont kg/mês 13,B5 14,97 19,48 15,94 14,49 16,42 14,17 19,64 15,7B 18,68 20,45 16,91
ca~a,~~~de
me o .- ~...-- -
PÓ de Pref,
material Prnduç~o 11-11 Alerro Monles kgfmês 41,54 44,92 58,44 47,82 43,47 49,27 42,50 5B,93 47,33 77,90 68,94 74,43lixado e pó do Sanitário
abrasivo

Claros
- ,~..- - - --"------

La de tecido Produç[1O li-H ReGidfl!lem SPQlJlM kgfmês 10,23 11,07 14,40 11,78 10,71 12,14 10,47 14,52 11,66 13,80 15,11 12,50

Aparas de
resina e pó Produç1io II-B Reciclagem SPQUIM kg/més 75,30 81,43 105,95 86,68 78,80 89,31 77,05 106,82 85,81 101,57 111,20 91,94de lenle e
resina

SEAM - SOlUÇA0 ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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RESlouo ORIGEM NSR DESTINA. EMPRESA UNo JAN FEV MAR ASR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ
10.004 çÃO

Farelo de Produç1'lo 11-8 Reciclagem SPQUIM kg/més 911,47 985,66 , .282,42 1.049,25 953,87 1.081,05 932,67 1.293,02 1.038,65 1.229,43 1.346,01 112,84
acetato

Aparas de Produção II-B Reutilização Clair Mont kglmês 511,31 552,93 719,41 588,60 535,10 606,44 523,20 725,36 582,66 689,68 755,08 624,28
acetato

Poeira de Aterro
Pref.

polimento Produção II-B Sanitário Monles kglmês 4,04 4,37 5,69 4,65 4,23 4,79 4,14 5,73 4,61 6,77 6,34 19,88
Claros

Poelrs da Aterro
Pref.

pasta
Produçao ll- B

Sanitário
Montes kg/mês 3,56 3,85 5,01 4,10 3,73 4,22 3,64 5,05 4,06 6,23 7,78 7,31
Claroa

SEAM _ SOLuçA0 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
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ANEXO F-Item 10: Monitoramento da Qualidade Ambiental

Item 10.1 - Análise de Água - NÃO SE APLICA.

Item 10.2 - Qualidade do AR - NÃO SE APLICA.

Item 10.3 - Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo - NÃO SE APLiCA.

Item 10.4 - Conforto Acústico

Item 10.5 - Outros tipos de monitoramento - NÃO SE APLICA.

SEAM -SOLUÇÃO ENGE':NHARIAAMB1ENTAL LTOA
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Item 10.2 - Qualidade do AR

SEAM _ SOLUçA0 ENGENHARlAAMBIENTAl LIDA.
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Item 10.4 - Conforto Acústico

Gri\f1co 7

Ruídos - Medição Manhã

Ponto DPonto CPonto B

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Ponto A

_ Fonte desligada sem tráfego WlaIII Fonte desligada com tráfego

_ Fonte ligada com tráfego -LIMITe

Fonte ligada sem tráfego
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ANEXO G - Item 11: Gerenciamento de Riscos

Item 11.1 - Histórico - NÃO SE APLICA.

Item 11.2 _ Avaliação das medidas implementadas. - NÃO SE APLICA.

SEAM _ SOlUçA0 ENGENHARIA AMB\ENT Al LTOA.
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RADA -CLAlR MONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTOA

ANEXO H -Item 12: Atualização Tecnológica

Item 12.1 - Produção

Item 12.2 - Controle ambiental. - NAo SE APLICA.

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA
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Item 12.1-Produção

As injetoras de termoplástico foram substituídas por modelos com inversor de frequência,

proporcionando assim melhor nmdimento energético e diminuição de perdas de material

termoplástlco. Os resultados quantitativos com relação as melhortas não puderam ser levantados

devido à troca do maquinário ter coincidido com a mudança do modelo de õculos fabricado (com

menor complexidade). Os dados de melhoria poderãO ser medidos quando os modelos de óculos

mais complexos voltarem a ser produzidos.

SEAM _ SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTOA.
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ANEXO l-Item 13: Medidas de Melhoria Contínua do Desempenho Ambiental

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL l TOA
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ANEXO J -Item 14: Relacionamento com a Comunidade

SEAM _SOLUÇÃO ENGENHARlAAMEIENTAL LTOA
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ANEXO K -Item 15: Investimentos na Área Ambientai

SEAM -SOLUçA0 ENGENHARlAAM81ENTAl LTOA.
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ANEXO L -Item 18: Avaliação Final e Propostas

o desempenho ambiental é definido pela Norma ISO 14001 como os resultados mensuráveis da

ge~o dos aspectos ambientais de uma organizaçlJo. que podem ser confrontados com a política

ambiental, os objetivos ambientais, as metas ambientais e outros requisitos de desempenho

ambiental (ABNT, 2004).

A partir da análise do desempenho ambiental do empfflendimento durante a vig~ncia da licença,

proptJe-se que a Clair Mont Indústria e Comércio Ltda realize ao automonitoramento das emiss6es

de efluentes ffquidos, ruldos. efluentes atmosféricas e f9síduos sólidos, conforme periodicidade

prevista em condicionante.

SEAM - SOLUÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
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gazetanortemineira.l;om hr MO"," e••••••

modl.'1{) no slte da SEiI'.1,.,11)
telefone 155 do I.IftMlnu
para todo o e~1:<ldlldu MI-
nas Gerais c por llll!jo du
aplicatlvo gl'atulln IPVA-MG
para smartphones c tablctll.
disponível para baixar gr.l_
tuitamcnte nas versões lOS,
Aniiroid e Windows Phonc.

, '••••••.•.••••••• ~~- •.•. -t""'" •••.•••.••..
do Renavam do vekulo. A
emissão da guia de alTeo-
dação do IPVA poderá ser
feita pelo sfte da Secretaria
de Estado de Fazenda (SEF),
nas repartições fazendálias
e Unidades de Atendimento

'Integrado (liAI).
Os agentes arrecadado.

~~••..;,u~ ----que 1ll00alll ---'lrnll'N"AS"'GERl'US-
em pequen<lS cidades do inte- De acordo com o presiden-
riur, de acordo com as normas te do Siprocfc-MG, Alessandro
contidas"na Portaria 1377/15 Dias, já existem cerca de ROO
do Detran-MG, Para Alessan- equipamentos em MG. Como
dm Dias, presidente do Sipro- a feffilmenta não é obrigatória
cfc-MG, a permissão do com- para os CFCs,mas para os alu-
partilhamento do simulador nos, e mmo muitos vão f•.t.:er O

de dIreção peJos CIlCsé a me- uso aJmpartilhado, o número
lhor fomla encontrada para deve atender quase que a lntaJi-
reduzir as despesas. ':Aporta- dade da necessidade do Estado.

( :II l\ Ili';
diversas propostas dos fabri-
cantes, que vão do comodato
(aluguel) à venda do equipa-
mento, com a possibilidade do
uso mmp~lTtílhado do simula-
dor fora da sede do CFC(cen-
tros de compartilhamento), o
que dilui os custos com todos
os CFCsenvolvidos'; explica o
presidente Alessandro Dias.

4
mente obrigatórias para a ob-
tenção da Carteira Nacional rle
Hnbilimção (CNH) para canos.

Pard o pre.<.idcnte do Sindi-
C<lto dos Propliet<írios de Cen-
tro de Fonnação de Condutores
rle Minas Gerais (Siproefc-MG),
Alcss<lnuro Dias, após diversos
qllcstioll;]]llcntos c reuniões, as
ahlais propostas comerciais das

Recadastramento do meio passe
estudantil começa na próxima semana

o Empreendimento Clair Mont Indústria e
Comércio ltda., por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental - CaPAM, torna
público que solicitou através do Processo N°
23046/2005, a Revalidação da Licença de
Operação, para a atividade de fabricação de
instrumentos e material ótico, focalizada na Rua
Vinicius de Morais, n° 73, bairro Planalto, no
município de Montes Clarosl MG.

A Clair Mont Indústria e Comércio Ltda, CNPJ:
25.980.095/0001-88, por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental ~ COPAM, torna
público que foi concedido através do Processo
Administrativo N° 23046/2005/001/2009, a licença
de operação, para a atividade de fabricaçêo de
instrumentos e material ótico no empreendimento
CLAIR MONT INDÚSTRIA E COM~RCIO LTDA,
localizada na Rua Vinicius de Morais, n° 73, bairro
Planalto, no municlpio de Montes Clarosl MG.

SINDICATO DO COMÉRCIO DE MONTES CLAROS
(REPRESENTANTE DAS CATEGORIAS DE COMÉRCIO

VAREJISTA, COMERCIO ATACADISTA E PRESTAÇAO DE
SERViÇOS)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados quiJes
e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembféia Geral
Extraordinária a ser realizada nodia 20 de janeirode2016, às8h, em
sua sede SOCialna Rua Presideote Vargas, nO28, nesta Cidade de
Montes Claros, para Iratar da seguinte Ordem-do-Dia: a) Examinar.
discutir e deliberar sobre as reivindicações salariais propostas
pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Montes Claros:
b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à
Diretoria do Sindicato para entabular Negociações Coletivas de
Trabaiho e Termos Aditivos até 31 de janeiro de 2017 autoriz8r'do
o ajuizamento de Dissldio ColetiVO; c) Examinar, discutir e deliberar
sobre outorga de poderas à Diretoria do Sindicato para negociar
com a Entidade Profissional os horários de funcionamento do
comércio nas datas especiais para o parlodo de 01 de fevereiro de
2016 à 31 de janeiro de 2017: d) Examinar, discutir e deliberar sobre
a nomeação da Comissão de Negociação Coletiva; e) Examinar,
discutir e submeter à apreciação da Assembléia a conveniéncia de
repetiras ciàusulasnegociadas na Convenção anterior, f) Examinar,
discutir e deliberar sobre a fixação de valores da Contribuição para
custeio do Sistema Confederativo da Representaçao Sindical; g)
Examinar, discutir e deliberar sobre a homologação dos atos da
Diretoria, Caso nao haja comparecimento legal a Assembléia será
instalada em segunda convocação, às 9h deste mesmo dia e no
mesmo local com qualquer número de convocados presenles.

Montes Claros. 11 de janeiro de 2016.
Glenn Andrade I presldente~
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Meio Passe Estudantil, dedara- .
ção de frequência da instituição
de ensino c comprov,mte de
residência. Todos originais. A
Diretoria de Juventude ressalta
que a renovação do documento
de alunos menores de 15 anos
só poderá ser feita pelns pais
ou responsáveis. Mais informa-
ções pelo telefone 3229-3457.

SeCl"E!tanaMunicipal de Espor-
te, Juventude e Cultura, localiza-
da no Centro Cultural Helmes
de Paula (Praça da Matriz, no
32, Centro), de segunda a sexta-
feira, entre 8 e 18 horas, com a
documentaçào necessária.

Os documentos exigidos
são: carteira de identidade ou
certidão de nascimento, Cartão

semestre. Eles são disponibili-
zados apenas p.Jra uso Juran-
te o período letivo, de fonna
que para ser novamente utili-
zados no segundo semestre é
necessário atualizaI. as infor-
mações dos usuários.

É muito fácil realizar o reca-
dastt<lmento: basta compare-
cer à DiretOlia de Juventude da

o. recadastramento do Meio
Passe Estudantil de Montes
Claros começa na próxima ,se-
gund.l-feira (18), prosseguin-
do até o dia 26 de fevereiro. É
um procedimento ohrigatório
para que alunos atendidos
continuem a usufl"Uirdo hene-
fício, uma vez que os cartões
são bloqueados no fim de cada
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- - OIJAl Dt- ;f ~t3 FOLHA N° %
~_j~3 "

fP;'
Ministério do Meio Ambiente .,<~jInstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavaveis

CADASTRO TÉCNICO fEDERAL .. ""'SEM~'"
,.:-::..":;~'~' CERTIFICADO DE REGULARIDADE. CR

.....• ~\)..

Registro o." Data da tonsulta: CR emitido em: ICR válido até:

5218706 T ll/Ol12016 1110112016 I 11/04/2016

Dados básicos:

CNPJ: 25.980.095/0001-88

Razão Social : CLAIR MONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA
Nome fantasia: CLAfRMONT
Data de abertura : 0410811989

Endereço:
.

logradouro: RUA VINICruS DE MORAIS, 731105
N.o: 73-105 Complemento:

Bairro; BAIRRO PLANALTO Municipio: MONTES CLAROS

CEP: 39404-026 CF, MG
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

e Utilizadoras de Reeunos Ambientais - CTF/APP

Código Descrição
12-2 fabricação de artefatos de material plãstit:o.

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA~SE que a pessoa jurídica está em conformidade com 115 obrigaÇÕeS

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do lbama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CfF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvanis e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunlsticos.

Cbave de autenticaçlo T SMJENZ2EK2U1US7JM

IBA.."'A' CfFIAI'P
11l0lnQl6 _01:36:20
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CLAIR MO.VT 1;\'DE\'TRJ:l E Co;-••tERC10L TDA-ME
6~A.lteru("11Q Cuntratllal

ClVPJ N° 25. 98(J.095It)OOJ--88

/,'STR( :UESTOS AROCIVW05 l'1,A JUSTA (,OUERC/AL DO ESTADO MJ,\'AS GERAIS
C(]ntral\~Social ,'\rquivado ruCEMG sob n~J 1103136352. em O.tOS/] 989
lJ Alteraçãu Contratual Arquivad:i JUCE:\IG sob n° 94í.6R9. em 15.0Z.1'i90
2~AlteraçJo Contraluul A.rquivad:l JUCEMG sob n" 1.197.788. em 19,04.1993
3~AhCnlç~o Conlr,ltua! Arquivada JUCEMG soh nO 1.269,360, em 23,03.1994
•.j? '\!te:uçào Contratual Arquivada JUCB-.IG 501;\ n" 1.484.719, em 20.09,1996
Y Alterat;<!o Cnntratu:J:í .:\rquindZ! H,'CEMG sob n 3.117.266, ",m 01.03,2004

P..::{) pr..:,;ente instrumento par..iclllar. MICHEL JEAN LUC L.4.CA.\TAGNER..4TTE,
ir:mCl", ~a~<.ld().elll ,'olllun!làl' \lr.i\~",,,! de b~n,. 11(,,,,ii.lo em 18.06.19.,-1. industrial. rc~ídcnl", e
dümi,-;ii;:J:., nest::t i.:id:!d~ ~ {'"om:m;" de i\:fml~~nnro,..,\.!().:.I Rua S:Io Pedro, 622. B:liITOT(>dos
Sanlll" Cl:P 3(j.4QO..12~. p,m"dN da (1 n'. \\.-481.9('i')1.. e\pedida ;x:lll R'\E ..5P, e portador do
CXPH .•!F ~'.,h 11" ()UI.~!7,6~6.<i:. JUBER SOARES GUIMARAES, tlmilein>. ~aSildo,em
c,'munh:l.ú pJr<:Í::;':de ben~.ln,iu'i;ria: .. r,asddo em O~.06.l95C. rbitkme e domíc\li:"la IH:~Wcidade
de ",l,mie- Cl>lrü~-;...lt;." Ku;;, 1...-.;;a C~k':t"lu Pinheiro. n" 68. l3ailTo Jamg:u:i. CEP ~9,.:111),(\ÜU.
rl'n::t:,~r J" CJ n". 361.:ó I. c.\r~Jid3 pdJ SSI'-\H) <: pOI1J.JOf do CNPH:"-l F ~,'nn". 150,106.'86-
91. CNR/SUA,'. MfCHE/. LIC4ST.4G,YERATT£. b~;"Gilà<..'. ;;a'-3dt.l. cn~enhciro elelricista.
cf'n;U1,r,;"i" unhersaJ de ne"~. na'-i:iJn 3('~ 2--1!L~ ;<"11]:>.f6;d,;m<:" e domkiliad" nesta cidade ~
corn:m:u de \101~IC~Cluw,,-'l.1G.:.l Rua Pr,)le~~or João C:imar'.l..!lo 6-\..•. 8;;)iml \;uradu do l'ar'lll~.
("I]' .1'1-lU! ::'S 1 ;>url<rdorJa C! !lI' \1..2.-'4:;.010. <,:\pcdid:1 pela SSp . .\1G, j:'onador do CNPF,),lf
~nk li" I,7~ .l;.•~\Ü96-ilX. T4;RGSO DIAS DOS SA."TOS, br..lsileiro. çaso.Jo ~Ill comunhão plllrc:ui
d~ h<::n" iIKju~lrlll. nll~..:iJ,1at'~. i~.OS'lQ'::7, ll::~iJ~mee d•..•micili~,) ne5ta cidade <: C0marc.~de
\hJl1t~~ ('Iar",,-:\IG, ;i \ \ .•C ':~l'n:11 ui, r.la.ia. <1<11 71>",.BailT~ J;lrJi:1\ f'ahn.eir'J,:: ~:~p39.:11)i .-l~t-.
p"rlatkr tJ;;) (I i !lO :-'l.••.\b I. I ,q. e'.~ledl\b pda 55?..;"'!!", portador ';0 (SPF!:-'1F~ob [i'_'

~"C.3X':.0},-,.2('. i RESOL J,'E:'I.I. .t!IC~Jr "eu ef'ntaF.' s,'Ciai ~gistradlJ fia Jl'CEMG >ob u"
3121).'1}1~~5:. ~~~ ü..•.0~,198? <' ;lllew\'0•.~~Pll~lcril'Ie,.. C:'\PJ 11" 2~,98().OIl5iOOOi ..8S, ,onfomle
d.iu;.ub.: c' c<;::liiF'('" C1SC~'Jlr:

\...---

;\Jrnl,<":-s-: I,J ~Oc:i~lLldç l~ ~ÓCll1 .Ii:A,'\' ruc PIERRE LAC-<lS7:,-{GNERATTE.
br:.lsik1i'(1. "::ls<õ.d0en; \:C,munhão rarád d<: b..:m. administrddor de empresas. nJscidll
.::m 1.:1,(,17.1970. r..:::>id~l1h:c Jomil:iliado nt:sra l.idade e comarca de Montes CILlro~-
\l(J a Rua Josina R:uJ1oS Guimarães, no !~3. Ibrro Vila \-huriceiu. CEP
39.JOl.lf:u. penudor d:: CJ no ""1..5 17i.J50. e-xp",dió pela SSp ..\lG. ort:J.dor der
C~pr'Mr:>oo l1ill:''';4,587,1:2ó..lJL



Rctir:J.'~ da 5ocic..:i:ldc O sócio JUBER SOARES GUlMARA.ES, no qual cede e
transfere a tomlidade de suas quotas de capital, bem como direitos e obrigações
inereilte$ as mesmas. aos sócios JEAN rue PIERRE LACASTAGNERATTE e
CHRJSTlAN MICHEL LACASTAGlt.'ERA1TE, dattdo-Ihe plena e irrevogâvel
quitação para mais nada reclamar no presente e no futuro, e sócio MICHEL JEAN
LUe LACASTAGNERATTE. cede e transfere parte de suas quotas de capital, bem
como direitos c obrigações inerentes as mesmas aos sódos JEAN LUe
LACA.STAGI"lERATTE e CHRJSTlAN MICHEL LACASTAGNERA1TE, dando~
lhe. plena e irrevogável quitação, para. para mais nãda reclamar no presente e no
futuro. ficando o capital social conforme abaixo:

Distribuição do Capital social;

, ,

,

o Capital.Social çontinua sendo de RS 200.000,00 (Duzentos mil reais). dividido em
200.000 (Duzentas mil quotas) quotas no valor unllário de R$ 1.00 (Um real), cada
uma. totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional neste ato e
assim distribuido entre os sócios conforme abaixo discriminado:

a) - Michel Jean LIU: LacaSJagneTaUe
Capital Social 30.000 quotas totalízando R$ 30.000,00

b) Jean Lllc Pierre Lacastaglleratte
Capital Social 90.000 quot:llotalizando RS 80.000,00

c) - Ch,istian Michel Lacastagneratte
Capital Social 20.000 quotas totalizando R$ 80.000.00

d) - raTe/50 Dias dos SalJ10s
Capital Social 10.000 quotas totalizando -.RS 10.000,00

Sócios Administradores:

A administração da sociedade caberâ aos sócios, ChTistian Michel LactlS/agneralte.
Michel Jean .Luc La<:astagneratte, e Jean rUe Pie"e LacasJagneratte,
separadamente, com poderes e atribuições de sócio Administrador, autorizado o uso
do nome empresarial. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigações seja ~m favor .de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem aulorizaç ~ . . .
(AJtigo 997 VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002) "~.~~:~ ;~2~':::t'

, ••• _010 , . ,.1•• "''''" ,:;I- L-;'~ .\. i - <;>O, odo'1IJ. -

,;.< / Cc.' r\,-I,
! '.'
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Todas a.~ demais clúu.stúl1S e condições estabelecidas nos atos constitutivos da
sociedade não alcançada pelo presente instrumento permanecem em I'igor.
re.mh'em ('lJItsolidar o presente contraIo sodal nos lermos da Lei 10.406 de J O de
Janeiro de 1002, pflss(Jndo Q ler a seguinte redação:

'Pelo presente instrumento particular, /f,J1CHELJEAN LUC LACASTAGNERA7TE,
francês, çasudtl. ~m .:;nmul1Mn univ~rsal clt: b~ns. n<lSCldo~m 18.06,19J4. induslriJ1. residente e
d')micíliad<l n~sUlçidadç e Clltnarca tI:: .\-lunt~s Claws-:-'1G. a Rua São Pedro, 622. Bairro ToJos
Sanms, CEP 3o.JAOO~G3. ron3dor do CI nO W-48LIl69z. expedida pelo RNE-SP. l' port3Jor do
CNPF,'r-,lf ;;.oh nO 001.817.656.91. CHRiSTIA:V MiCHEL LACASTA.GNERATTE. braSileiro.
c:=du. comunhilo uni~l:rsal d;: bens, ~ng~nheiro eletricista. nascido <lOS:!4!O}jI963. re::;ído:11l<:"
domícíliado O<:~lacidad~ e cum;m::a de ,\Jantes ClnlUs-MG. a Rua l'roressor João Câmara. no M4,
Baim.' \il'rJI,!:.1 d" Parque, CCP 3Q.40U5J p(lrt:)<ior da CJ no :-'1~~.343.0:!(],e:-.pedida peb SSP-
;-..lG. l.w:udDr do C:\PFi;>.W soo 110 675.6-19.096.63. JEAN LUC P/ERRE
L4.C4.STAGiV£RATTE, brasileiro. casado em comunhão parcial de bens,
administrador de •.•mpre::;3:>, nascido em 14.07.1970, residente e domiciliado nesta
cidade e com:lrca de 1\'lonres Clams-\'fG a Rua losina Ramo$ Guimarães, no ]23,
Balrrn ViIi! Mauriceia.. CEP 39.401.104, ponador da CI no M-5.l71.150, expedida
pelJ SSP-\1G. portador do CNPF/MF sob no 844.587.126-91. TARCISO DIAS j)OS

-SA..'70S. hra,il~,rc. L'usado em comunhão ptlrcial de bens. indu,triol. nascido aos, 13/08/1'157.
reidelllC ,'dorniciliildu m:"ta cidade e comarca de .\1ontes Cluros-MG, a A,. Coronel Luiz Mai:}. no
U64. tlJirrD Jardim Palm<:iru,. CEP }9AOIA86. rort •.ulür Ja Cf no M..1.031.179. expediJ:1 [leI:!
5SP-.\I(j. pi,rtaú"r do. C:--.;P~,'\lr: ,;oh no :!9~.384.636.:!O. tem ClIlrc ,i JUSt')5 e ~(lnlraljJ:Js a
alt~raçilll ,ontrJlUal da scociedade er:l)Jfcsaria límilad:l. que gira s<Jb denomin:lção $üÇía! de CL-HR
MO,"'7 COMERCIO E INDfJSTRIA I.TD.4., eS\abel~ida nlosln cidade e cumarca d~ r..kr.lcs
Claro~.\tG. a Rua Vinicius de '.Iorais. no 7} c lOS. B::irra Planalto. CEP .l9.4W,02fJ. com seu
contar., ,""'Ciol r<::£i~traj" roa JUCEM(, >ob nO 312u3136352. em 04.08.1989, CNPJ no
:5.,'-'800,",),000 I-I:IS nos Terrno~ da L<:l IíJ..•f)(J.'iJ2d,; no,o C ádigu Ci"il Brasilciro cnl vigor no Jias
II d~ J:ml.'il'u de 20D}. que re£er-s~.u PCl3s ciau>ub~ c ,Olldiç5~s scguintl.'>.:

C1au.wla Primeiru - A soC'iedad~ continua empresaria limitada, sua denominação
so.:-ial l;'(Iminu.:l CLAIR MO/liT LVDUSTRJA E COMERCIO LTDA-ME. com
estabc-kl'imento e foro nesta cidade de Montes Claros-MG. a Rua Vinicius de
Morais, n" 73 e 105, Bairro Planalto. CF:P 39-404-026, p:'lm ajuizamento e quaisquer
ações pl.'nineml.':>;j sm:iedQde, podendo a seu critério abrir filial, em qualquer parte do
território nacional:

ChJfl.H1Ja Sf!l!IUldll '- O s<:u obj<:tin) >ocial continua a c.x.pJoração do ramo de
fabrica7ão ~ comerciali7Jçiio de lentes sotares e graus receitáveis, annaçõ,;:s e

\, - -
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.parelhos de medição: alem da
con:-;el1Ose assistência
aparelhos"de medição;

'"
aios If.~ .l•••h•

'lto9oo<ie araçàes, manutenções .
de óculos receitUários e solar es I;'

Clausula Te.rceira - A sociedade iniciou suas atividades em 04/08/1989, e seu prazo
de duração continua indeterminado:

ClI1U5llltl Quarta. O Capital Social continua sendo de R$ 200.000.00 (Duzento~ mil
reais). dividido em 20Q;000 !Duzentas mil quotas) quotas no valor unitário de RS
1.00 {em real), cadl:l uma. totalmeme subscrito e integralizado em moeda com::nte
nacional neste ato lo: assim distribuido entre os sócios conforme abaixo discriminado:

e) -Michel Jean Luc LllcastagneratJe
Capital Social 30.000 quotas totaliza.rtdo "RS 30,000,00

f) Jean Lue P/erre Lacastagneratte
Capital Social 90.000 quota totalizando R$ 80.000,00

g) - Christian Michel Lactutagneratte
Capital Social 20.000 quotas totalizando R$ 80.000,,00

h) - Tarciso Dias dos Santos
Capital Sodal .10.000 qUOtas tolalizando _ R$ 10.000,00

Clausula Quillta - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas
quotas. mas todos respontkm solidariamente pela integralização do capital social~
(ART. [.052. CC12002)

Clausula Se>.1a~ A administração da sociedade caberá aos sócios. C1rrisriall Michel
Laeastaguerafle. jJ,fichel Jean Lue Laeasll1gneratt~. e Jelll/ rue P;'trre
LaeastugneruIJe. separodamente, com poderes e atribuições de sócio Administrador,
autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do
outra sócio: (Artigo 997 \"1; 1.013, 1.015, 1.064. CC/200l)

Claw;ulu Selima - O exercido social coincidira com o ano civil e balanço levantado
em 31 d~dezembro de cada ano, será distribuído aos sócios Oh lucros ou prejuizos



,

apuradu:, ~m c::Ida ~:xercid<J. na proporçfio societária de cada um, podendo, por
deliber~~'ilodo" "óci()~, ,JS IUé:rosou prejuíws a serem montidos em susp:nws:

Clausula Oita~'(1- Os ~dos poderão ter direito a uma retirada mensal dentro dos
Jimitc~ estabelecido pejo impostu de renda, importância esta que seri levada a debito
Ih' uma conta d~ despesa especít1ca:

C1aWill/a Nona - O só..:ro que desejar retirar-se da so..:iedade somente pod",rá
transferir ou alienar as suas quotas de capital a terceiros. após oferecê-Ias por esc_rito.
ao s6cio remanescente. <1ueterá direiw de preterenda em sua aquisição;

. Clulmtla Décima - A soei"dade não se dissolvera pN falecimento ou interdição de
quaisq\ler dos sócios, cabendo aos herdeil"Os.se assim desejarem, o direito de
panicipaçào na sockdaclc, compnnc[) o seu quadro social. na proporção do eupiwl
soóal do sócio f~!ecido ou interditado judi..:ialmente;

Cfau.mll1 Décima Primeira - A sociedade ~mmr:i em liquidaçào nos casos preYlstos
em lei. em drtudt, de Jdiher3'fàu de seus sócios. ficando os casos omissos a ser
resolvida peltl Icgi~raçào vigt"nte ã ~pucu d~ sU:lliquidaçiio;

C/{lll5/11a Dédma Segultda -- Os aJminislrJ.dore~ declaram sob as penas da Lei, de
yue n2u est:1o impedidas d~ exerc~r <l administração da soddade, por L~i Esr;ccial,
('U er:1 virtt:de dI.' condenação (,"fjminal. ou por :>c enconlmn:m sob \1S efeitos dela. <l
p':rla LjUC\'edt". ainda que temrorariumenl<:, o acesso ti c<lIgas públicos: ou por crime
(J.Emcntar de p;-e\-aricaçào, peiw ou suborno. cOIli:ussão, peculato. ou cantro as
rebç0e~ de consumCl. fé publica QU propriedade;

E. pa: estarem assimjus\l)::; <; cllmrabdos assinam ü pr;:sente instrum~nto em tres \-'1:iS
dt.' :£,j.1~ f()rm~ .: leor. n3 prcsenç:l da; testemunhas ;:,.b"i.\(J. fiçando ;J !' \ i:J. p<lr<lser
"rqui\;!cla nrr Junta Comer~'!;;,! do ESl:ldo de :'v1in<ls G~rnis;

", ••os."'~
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