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Parecer Técnico de Licença Ambiental Simplificada (R AS) nº. 17552343/2020 

 
 Conforme Instrução de Serviço SISEMA n°. 01/2018, na modalidade de Licenciamento 
Ambiental Simplificado com apresentação de Relatório Ambiental Simplificado – LAS/RAS, a análise 
do referido relatório será feita em fase única pela equipe técnica, com a conferência documental pelo 
Núcleo de Apoio Operacional da Supram. Sendo assim este Parecer Técnico refere-se, 
exclusivamente a questões técnicas relativas ao pedido de licença ambiental, não abarcando a 
análise documental, administrativa, jurídica ou de conveniência e oportunidade da Administração 
Pública. 
 Em 20/05/2020, foi formalizado, na SUPRAM LM, por meio do sistema SLA, o processo 
administrativo de Licenciamento Ambiental Simplificado nº. 1864/2020, classe 2, Peso 1, via Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS). 
 O empreendimento MBM – MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA. atua no ramo da indústria de 
minerais não metálicos, exerce suas atividades em Córrego do Martinho, zona rural do município de 
Caraí - MG. 
 
Figura 01: Área do empreendimento 

 
Fonte: IDE SISEMA  
 

 Opera com 14 funcionários, sendo 12 no setor de produção e 02 no setor administrativo, em 
02 turnos de 08h/dia, durante 05 dias da semana. Conforme o RAS (fls. 02) e SLA (item fatores que 
alteram a modalidade) a operação iniciou em 10/02/2010. Quando da análise do P.A. nº. 
00222/2005/002/2019, conforme o FCE apresentando, a operação iniciou em 21/11/2001 e no RAS 
constava a informação de início da operação em 19/03/2015. 
 Em consulta ao SIAM na data de 24/06/2020, verifica-se que o empreendimento obteve sua 
primeira regularização em 10/02/2010, por meio de AAF subsidiada pelo P.A 00678/2010/001/2010. 
Onde o empreendedor informou que a instalação do empreendimento ocorreu em 01/12/2009. 
 Obteve em 19/03/2015 a Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF Nº 01085/2015 
para as atividades de “Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais não 
metálicos, não associados à extração. (Número de Empregados 19 e Área útil 0,1 ha) e F-06-01-7 - 
Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos 
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flutuantes de combustíveis (capacidade de armazenagem 14m3) conforme a DN COPAM 74/2004, 
com vencimento em 19/03/2019.  
 Em 14/11/2019, foi formalizado, na SUPRAM LM, o processo administrativo de Licenciamento 
Ambiental Simplificado nº. 00222/2005/002/2019, classe 2, Peso 1, via Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS), o qual foi indeferido em razão da constatação de ausências e conflitos de 
informações apresentadas no processo.  
 Em 11/02/2019, foi formalizado no Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA), o processo 
administrativo de Licenciamento Ambiental Simplificado nº. 574/2020, classe 2, Peso 1, via Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS), o qual também foi indeferido pelos motivos ciados acima. 
 A matéria-prima beneficiada no empreendimento é o caulim, consumo mensal atual de 400 
t/mês, fornecido pela MBM – Minas Brasil Minérios (Certificado LAS/RAS 087/2019).  
 Os produtos produzidos são o MBM 400/90 (específico para tintas), o MBM 500/900 (caulim 
ultrafino) e o Caulim Drylin (caulim cerâmico e calcinação). 
 Apresenta o Cadastro Ambiental Rural – CAR, registrado sob o número MG-3113008-
3996.80E4.C16A.46E3.B8F4.2C7E.81B5.CEB0,  onde consta que a área do imóvel rural é de 
75,2310ha e a área de Reserva Legal de 15,7758ha. O documento do imóvel apresentado, bem 
como o mapa de localização informa como área total da propriedade 78,75 ha. Ressalta-se que tal 
informação já constava nos processos de LAS/RAS anteriores. 

A área do empreendimento encontra-se em zona de transição da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. Foi apresentado estudo conforme o respectivo Termo de Referência. 

O RAS informa que o empreendimento está localizado em área com remanescentes de 
formações vegetais nativas. Entretanto, o empreendedor informa tratar-se de Campo Cerrado, apesar 
do empreendimento estar inserido no Bioma Mata Atlântica, tal informação foi obtida junto à 
plataforma IDE-SISEMA. 

O empreendedor informa no RAS que atualmente no empreendimento usa-se como 
combustível principal, o GAS GLP industrial, porém o mesmo está verificando a viabilidade de 
retornar com o uso de lenhas e cavacos (origem plantada – eucalipto) por definitivo, com isso, 
visando substituir o GAS GLP, caso seja economicamente viável. Portanto, no momento usa -se os 
dois tipos de combustíveis no forno. Foi apresentada a cópia do comprovante de pagamento do 
registro (ano 2019), a justificativa do empreendedor é a de que o sistema do IEF não emite certificado 
retroativo, e a renovação do mesmo foi prorrogado para o dia 30 de julho de 2020. 
 O RAS indica que área total do empreendimento é de 0,960 ha sendo a área construída de 
0,3218 ha. Em consulta ao IDE Sisema em 03/12/2019, conforme figura 01, foi possível verificar a 
presença de algumas estruturas não identificadas fora da poligonal apresentada pelo empreendedor.  
A atividade exercida no empreendimento tem como parâmetro, conforme a DN COPAM 217/2017 a 
área útil, que é definida pela mesma norma como o somatório das áreas utilizadas pelo 
empreendimento para a consecução de seu objetivo social, incluídas, quando pertinentes, as áreas 
dos setores de apoio, as áreas destinadas à circulação, estocagem, manobras e estacionamento, as 
áreas efetivamente utilizadas ou reservadas para disposição ou tratamento de efluentes e resíduos, 
ficando excluídas do cômputo da área útil as áreas de parques, de reservas ecológicas e legais, bem 
como as áreas consideradas de preservação permanente e de patrimônio natural. Dessa forma, 
restou divergência quanto ao tamanho da área útil, considerando que empreendimentos que 
possuem área útil entre 1 ha e 5 ha são de porte médio, o que somado ao critério locacional 
incidente, eleva a classe do empreendimento para 3 e a modalidade do licenciamento para LAC1. A 
AAF obtida anteriormente foi para uma área útil de 0,1 ha. Considerando que pelas imagens de 
satélite as estruturas do empreendimento são as mesmas, conclui-se que o empreendedor informou 
área inferior no licenciamento anterior.  
 Diante desta divergência em relação à área útil e possível intervenção em APP, observadas 
por meio das imagens de satélite obtidas junto á plataforma IDE-SISEMA e imagens históricas do 
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Google Earth Pro, foi solicitado esclarecimento por meio de informações complementares, as quais 
foram respondidas pelo empreendedor no prazo estabelecido. Ressalta-se que verificou-se por meio 
do sistema CAP, que o empreendedor, após a fiscalização in loco pela Polícia de Meio Ambiente, foi 
autuado por ter cometido as seguintes infrações: 
  - em 30/01/2020, foi realizada uma fiscalização pela Polícia Militar de Meio Ambiente na qual 
foi constatado que o empreendimento operava sem regularização, nesta ocasião a operação foi 
suspensa e o empreendedor autuado (AI n. 220664/2020) e registrado no REDS n. 2020/005331862-
001. Ocorre que em 15/07/2020, quando a Policia retornou ao empreendimento, constatou a 
operação do mesmo, caracterizando desobediência do Termo de Suspensão da Atividade e gerando 
nova autuação (AI 223401/2020); 
 - na mesma data, fora também constatada a disposição de minério (caulim) em APP, fato 
também observado por meio das imagens de satélite já citadas acima. A disposição estava a menos 
de 30m do curso d’água mais próximo, afluente do córrego Marambaia em uma área de 0,19ha, 
aterrando e impedindo a regeneração natural da vegetação no local. Esta situação configura infração 
ambiental e é passível de autuação, sendo, portanto lavrado o AI n. 221074/2020. 
 Durante esta fiscalização a PM também percorreu a área delimitada como sendo área útil do 
empreendimento, conforme informado pelo representante do empreendimento que acompanhou os 
policiais. A área percorrida e registrada por meio de GPS pelo PM, foi próxima à área informado pelo 
empreendedor nos autos do processo. Foi verificado também, que no momento, o empreendedor 
realiza um trabalho de cercamento da área útil, evitando assim conflito de informações, conforme 
fotos abaixo encaminhadas pelo empreendedor e registro da PM: 
 
Figura 02: Imagens do empreendimento. 

  

  

  
Fonte:  REDS Nº 2020-034939219-001 PMMG, 2020. 
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 Nas imagens é possível verificar que, apesar do empreendedor afirmar nos autos de que 
estas áreas não pertencem ao empreendimento e que não há interferência/intervenção em APP, a 
situação ocorre e há deposição de material fora da área delimitada pelo empreendedor. 
 Destaca-se que conforme previsto no art. 15 da Deliberação Normativa COPAM n. 217/2017: 

Art. 15  – Para a formalização de processo de regularização ambiental deverão ser 
apresentados todos os documentos, projetos e estudos exigidos pelo órgão 
ambiental estadual. 
Parágrafo único  – O processo de LAS somente poderá ser formalizado após 
obtenção pelo empreendedor das autorizações para intervenções ambientais ou em 
recursos hídricos, quando cabíveis, que só produzirão efeitos de posse do LAS. 

 
 Portanto, o processo de regularização ambiental do empreendimento somente poderá ser 
formalizado quando devidamente instruído com os devidos estudos e autorizações pertinentes. O 
empreendedor, neste caso, deverá promover a regularização da situação da APP junto ao órgão 
ambiental competente e somente após a sua regularidade formalizar novo processo de licenciamento. 
 Diante do supracitado, constadas ausências e conflitos de informações apresentadas no 
processo, sugere-se o INDEFERIMENTO da Licença Ambiental Simplificada para o 
empreendedor/empreendimento MBM – MINAS BRASIL MINÉRIOS, no município de Caraí-MG. 
 Cabe esclarecer que a SUPRAM LM, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os 
estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim 
como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) 
responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 
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ExcELENTíssrnno SENHoR pRESTDENTE DA UNTDADE REGToNAL coLEGTADA
LEsrE MrNErRo - Do coNsELHo ESTADUAL DE polÍrca AMBTENTAL -
COPAM.

Aos Cuidados:

Excelentíssima Senhora Doutora Superintendente de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Leste Mineiro.
Dre Gesiane Lima e Silva.

Assunto: Autotutela - lndeferimento de Licença Ambiental LAS/RAS.

Processo Administrativo Copam/SLA: n' L864(2O2O - LAS/RAS.

Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA n. 7312O2O.

Empreendimento: MBM - MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA, CNPJ 04.776.7961OOOL-2O
Local: Córrego do Martínho, Zona Rural, Caraí-MG.

B BRASIL MINÉRIOS LT pessoa Jurídica, CNPJ

04.776.796/0001-20, neste ato representado por seu sócio administrador, abaixo

assinado, nos termos dos seus atos constltutivos, com endereço Av. Olegário Maciel, n'

385, Bairro centro, Caratínga/Mc, CEP 35.300,365, onde recebe intimações e citações,

vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, nos termos do Art. inciso ldo 40 do

Decreto Ns 47.383, DE 02 DE MARçO DE 2018, apresentar

-RECURSO ADMINISTRATIVO-

Com objetivo de impugnar decisão de indeferimento de processo

administrativo L864/2020 - LAS/RAS, (Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA n.

73/20201, pela Excelentíssima Senhora Superintendente de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Leste Mineiro, pelos seguintes fatos e fundamentos:

1. TEMPESTIVIDADE DA DEFESA

Conforme dispõe o Art. 44 do Decreto n'.47.383/201,8

i

(

íU âJlsOo6oôzgRJ

pn-0q

l/ín
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Art,44 - O recurso deverá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da

data da publicação da decisão impugnada, por meio de requerimento escrito e

fundamentado, facultando-se ao recorrente a juntada de documentos que

considerar convenientes.

A decisão guerreada foi publicada em 30/07/2020, (decisão anexo), sendo

o prazo de 30 (trinta) dias para interposição da presente manifestação, o prazo para

defesa se encerra em 29/0812020, estando, portanto, tempestiva a presente defesa, o

que desde já requer.

2. DO PREPARO

Nos termos do inciso lV do art, 46 do Decreto n" 47.383/20L8, junta-se

comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente, n'4303.023550613, anexo.

3. DOS FATOS

a) Breve relato

Em20/05/2020, foi formalizado, na SUPRAM LM, por meio do sistema SLA,

o processo administrativo de Licenciamento Ambiental Simplificado ne. 7864/2020, classe

2, Peso 1, via Relatório Ambiental Simplificado (RAS), anexo.

O empreendimento MBM - MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA, atua no ramo

da indústria de minerais não metálicos, exerce suas atividades em Córrego do Martinho,

Zona Rural do Município de Caraí- MG.

Opera com l-4 funcionários, sendo 1-2 no setor de produção e 02 no setor

administrativo, em 02 turnos de 08h/dia, durante 05 dias da semana.

O empreendimento obteve sua primeira regularização em 1,0/02/2O'J,0, por

meio de AAF subsidiada pelo P.AO0678/201,o/oOU2OtO.

(
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Em 1,9/03/2015, obteve a Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF

Ne 01085/2015 para as atividades de "Aparelhamento, beneficiamento, preparação e

transformação de minerais não metálicos, não associados à extração. (Número de

Empregados 19 e Área útil 0,1 ha) e F-06-01-7 - Postos revendedores, postos de

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis

(capacidade de armazenagem 14m3) conforme a DN COPAM 7412004, com vencimento

em 1910312019.

A materia-prima beneficiada no empreendimento é o caulim, consumo

mensal atual de 400 t/mês, fornecido pela MBM - Minas Brasil Minérios (Certificado

LAS/RAS 087/z]tel.

Os produtos produzidos são o MBM 400/90 (específico para tintas), o MBM

500/900 (caulim ultrafino) e o Caulim Drylin (caulim cerâmico e calcinação).

O referido processo foi indeferido com base no art. 15 da Deliberação

Normativa COPAM n'21-7/2O!7, em razão do empreendedor em tese estar intervindo em

área de preservação permanente, justificando o parecer que o impugnante deverá

proceder com a regularização da suposta intervenção, para posteriormente requer nova

regu la rização:

"Portanto, o processo de regularização ambiental do empreendimento somente
poderá ser formalizado quando devidamente instruído com os devidos estudos
e autorizações pertínentes. O empreendedor, neste caso, deverá promover

resularizacão da situação da APP iunto ao órgão ambiental competente e

somente após a sua regularidade formalizar novo processo de licenciamento.

Diante do supracitado, constadas ausências e conflitos de informações
apresentadas no processo, sugere-se o INDEFERIMENTO da Licença Ambiental
Simplificada para o empreendedor/empreendimento MBM - MINAS BRASIL

MINÉRIOS, no município de Caraí-MG." (g.n)

b) No Mérito
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O lmpugnante teve o indeferimento da Licença Ambiental LAS/RAS, n"

Processo 1,864/2020, com fundamento ao Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA

n.7t/2020, anexo.

A fundamentação legal para o indeferimento do processo se deu com base

no art. L5 da Deliberação Normativa COPAM n" 217/20!7:

Art. 15 - Para a formalização de processo de regularização ambiental deverão
ser apresentados todos os documentos, projetos e estudos exigidos pelo órgão
ambiental estadual.
Parágrafo único - O processo de LAS somente poderá ser formalizado após

obtenção pelo empreendedor das autorizações para intervenções ambientais ou
em recursos hídricos, quando cabíveis, que só produzirão efeitos de posse do LA

Recomendou o parecer que o empreendedor proceda com a regularização

ambiental do empreendimento, (obter a autorizaÇão de intervencão em área de

preservaÇão), para posteriormente realizar nova formalização do processo de

licenciamento em relação do empreendimento, justificou:

Portanto, o processo de regularização ambiental do empreendimento somente
poderá ser formalizado quando devidamente instruído corn os devidos estudos

e autorizações pertinentes. O empreendedor, neste caso, deverá promover a

reeularizacão da situação da APP iunto ao órgão ambiental competente e

somente após a sua resularidade formalizar novo processo de licenciamento.
(e n)

Destarte, o processo de licenciamento foi indeferido em razão do

empreendedor estar em tese utilizando parcialmente, área de preservação permanente,

para disposição de minério.

Conforme restou provado no parecer de indeferimento, a área útil do

empreendimento não está inclusa na área em tese de preservaÇão permanente, fato que

permite a retirada do material disposto no referido local.

É cediço que a remoção do material, permitirá a desobstrução da área de

preservação permanente, fato que proporcionará a sua recuperação.

q'
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continuar a

a utorizativo,

Levando-se em consideração que o empreendimento não necessita de

usar a referida área, desnecessária se faz a obtenção de documento

Neste viés, o empreendedor, promoverá o seu isolamento, propiciando a

sua recuperação, nos termos do inciso ll, § do art. 16 da Lei n'20.922/2013:

Art. 1.6. Nas APPs, em área rural consolidada conforme o disposto no inciso I do
art. 2e, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, sendo admitida, em área

que não ofereça risco à vida ou à integridade fÍsica das pessoas, a manutenção
de residências, de infraestrutura e do acesso relativos a essas atividades.

§ 1e Nos casos de ímóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APPs ao

longo de cursos d'água naturais, independentemente da largura do curso

d'água, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em:

()
ll - 8m Íoito metrosl contados da borda da calha do leito resular. para os

imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e inferior a dois módulos
fiscais; (g.n)

O imóvel utilizado pelo impugnante é de78,75 hectares, conforme cópia da

matrícula e escritura de cessão de direito hereditários, cópia anexo.

O módulo fiscal no Município de Caraí/MG, corresponde a 65 hectares,

conforme o sistema Nacional de Cadastro de lmóvel Rural do INCRA disponível:

http://www.incra,sov. brlsites/defa ult/f iles/uploads/estrutu ra-fu nd ia rialreeu larizacao-

f r rnrlirria /indircc-.â.1â<t rai ç/ indices b rcianc ?í-11? nnr mrrnirinin ndf

rx
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SISTEMA NÂCIONAL DE CADÂ,SÍRO RURÂL

iNDrcEs BÁstcos oE 20í3

Rdação AlÍâbólrca

3í11705

31 1 1gO4

31 12000

3't Í2059

31'12109

3't12208

3112§l

3 1 12406

31 12505

31 12ô04

3 1 12653

31 12703

31 12802

31 12901

3113008

SR 06. MINAS GERAIS

UNtDADE GEocRÁFtcÂ

NoME Do MUNrciPlo

zp r\4oo. zTM FMp LrM. struAÇÁoCADASTRAL supER.
FlSc. lE50/97 (hr) EST. tMóVEls ÁREÂ TÊRRIÍ.

t!1RG (h!) (hr) (ha) (km')

AREAS
ÉsPEClAtS

cAMd'

cÂÍ'úPous

CAÀIOEIÁS

CÂNTAGALO

CAPELA NOVA

CAPELINFIA

CAPETINGA

C,APIM BRANCO

cÂPíNóPoLrs

cAPrÃoANDMDE

cAPíTÃo ÉNÉAs

CAPITÓLD

{:APUTIRA

CARA,

u32 2

018 2

045 3

036 3

061 2

059 2

011 3

441 2

n27 1

017 2

i31 2

ri)l 4

047 3

0t1 2

012 4

Â&3

A2-2

A3-3

A3-3

A3-3

L))

AA-2

a2-2

A2-2

^r-)
L)U

,a-2

A&3

À3-3

15.944,3

87 919,a

77 490,6

't2.310,7

'16 265,8

6865,4

84 953,3

30.733,5

10 182,6

6S 25ô,6

29633,6

91 614.9

39 869,1

19.432,1

88 817,2

'114,9

839,7

720,5

141.9

130,7

11't.l

s65 4

297.9

95,3

620.7

279.1

971 6

521,8

't81,7

r.242,2

SPA

45

30

45

45

45

30

30

30

30

30

30

45

45

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

J

2A

30

30

24

24

30

4A

7

30

30

50

26

24

t,1

&56

586

2W
28
850

491

3.010

8m

460

aa7

443

't 178

aâ5

1.Oí.í

A possibilidade de recuperação da área de preservação permanente, possui

respaldo no art.2L da Lei n" 20.922/2013, que define que é dispensado de autorização do

orgão ambiental a execução de praticas de conservação do solo e a intervenção para

recuperação das áreas de preservação permanente:

"Art. 2t. São dispensadas de autorização do órgão ambiental a execução de
práticas de conservação do solo e a intervenção para recuperação de APPs por
meio do plantio de essências nativas regionais, de reintrodução de banco de

sementes e de transposição de solo, de acordo com orientações técnicas."

Destaca-se que a área destinada ao empreendimento não contempla a área

de preservação permanente, desta forma, o isolamento e sua recuperação e medida

necessária ao seu restabelecimento nos moldes exigido pela legislação, visando desta

forma, a sua integral proteção/recuperação.

A retirada e paralisação de disposição de minério no local e, o ínício do

cercamento da área, promoverá a regularização ambiental da referida APP, nos termos do

parágrafo primeiro do art. 11 da lei n'20.922120t3.

{'

J

côDrco
MUNlciPro
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l.e Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a

recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

Lado outro, o parecer de indeferimento f az referência de que o

empreendimento estaria funcionando, descumprindo termo de suspensão da atividade, o

que caracterizando desobediência, tendo sido gerado nova autuação, bem comoteria sido

autuado por estar realizando a disposição de minério a menos de 30 m do curso d'água.

Sobre as duas supostas autuações, o impugnante não tem ciência, mas em

relação isto, não cabería o indeferimento do processo, ante ao direito ao contraditório e

da ampla defesa, em processo administrativo.

Aliás, somente após decisão final em grau de recurso, que a penalidade

definitiva geraria incidência em relação a eventual processo de licenciamento, prazo de

validade da licença, nos termos do Decreto n.47.383, DE 2 DE MARçO DE 2018.

Reafirma que a imposição de indeferimento do processo de LAS/RAS, com a

determinação de que o impugnante obtenha os atos autorizativos para manutenção de

disposição de minérlo em área de preservação permanente e, posteriormente venha

requerer novo processo de regularização é medida que não se adequa ao comando da

legislação, isto pelo fato da intervenção em tese, não se tratar de caso de utilidade

pública, interesse social ou mesmo de baixo impacto ambiental, consoante descreve o art.

L2 da Lei n" 20.922/201,3.

Art. 12, A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental
competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades
eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde que devidamente
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio.

Assim, a determinação de remoção do minério, bem como a recuperação

da área em tese de preservação permanente, geraria uma qualidade ambiental muito

mais interessante para a referida APP.

{
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Não obstante, se faz necessário cassar a decisão de indeferimento do

referido processo e a continuidade de sua análise, com o seu deferimento para fins de

consignar para que o impugnante promova a recuperação da referida APP, (em termos de

condicionantes a serem cumpridas na visência da licença ambiental), com provimento

do presente recurso, trará um benefício muito maior ao meio ambiente, além de

legalidade ao presente ato administrativo, tanto do processo de LAS/RAS, quanto a

presente impugnação propriamente dita.

4. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, a MBM MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA, pugna pelo regular

recebimento e processamento deste Recurso Administrativo, vez que presentes os

pressupostos de interposição, para:

a) que seja intimado o impugnante para defesa sustentação, quando

colocado em pauta da URC do presente recurso, por e-mail (selles1596@vahoo.com.br);

b) que URC do COPAM dê provimento a este Recurso Administrativo para

CASSAR a Decisão Administrativa de indeferimento do processo de LAS/RAS, determinado

o seu reestabelecendo, com deferimento do processo de licenciamento, (para fins de

constar em condicionantes serem cumoridas durante a vigência da licenca ambiental.

além das demais, que o emoreendedor, retire o material disposto na APP. além de

oromover o cercamento e sua recuperacão, com plantio de espécie nativas comum da

reeião. com apresentacão de relatórios).

c) Requer a juntada dos atos constitutivos, contrato social, RG, CPF, RAS,

Parecer de indeferimento, publicação, Comprovante de pagamento do preparo, conforme

a nexos.

Termos em que,

Pede deferimento

Caratinga 24 de agosto de 2020;

ALUíSIO J EIRA DE ANDRADE

MBM MTNAS BRASIL MINÉR]OS LTDA - lmpugnante



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

DECISÃO SOBRE PROC'ESSO ADMINISTRATIVO

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Leste Mineiro, no uso de suas atribuições, com base no ar
4o, inciso Vll da Lei n" 21.972, de 21 de janeiro de 2016, de acordo com o art. 51, seu §1o, inciso l, do Decreto no 47 .78-,

de 13 de dezembro de 2019, comunica que o pedido de licença ambientalanalisado no âmbito do processo administrativ,
indicado a seguir foi INDEFERIDO.

Denominação da Pessoa Física ou iurídica na qual o empreendimento se vincula : M.B.M MINAS BRASIL MINERIO§
LTDA
CNPJ/CPF'. 04.7 7 6.7 961000 1 -20
Denominaçâo do empreendimento para fins do licenciamento : M.B.M Minas Brasil Minérios LTDA
Endereço âa Pessoa FÍsica ou JurÍdica na qual o empreêndimento se vincula : Cór,rego CÓRREGO Do IVARTINHC
número/km 00 Bairro Ít4arambainha Cep 39813-000 CaraÍ - MG
Município e Coor:denadas geográificês da localdE desenvolvimento das atividades;
Caraí (LAT) -17.220v, (I-ONG) 41A911
Fator locacional resultânte : 1

Classe predominante resultante: 2
Modalidade de licenciamento : LAS RAS
Processo Administrativo Licenciamento : 1864i2020

Motivo da decisão:
Portanto, o procêsso de regularização ambiental do empreendimento somente poderá ser formalizado quando
devidamente instruido com os devidos estudos e autorizaçÕes pertinentes. O empreendedor, neste caso, deverá
promover a regularização da situaçâo da APP junto ao órgão ambiental competente e somente após a sua regularrdade
formalizar novo processo de licenciamento. Diante do supracitado, constadas ausências e conflitos de informaçóes
apresentadas no processo, sugere-se o INDEFERIMENTO da Licença Ambiental Simplificada para o

empreendedor/empreendimento IVIBI\, - MINAS BRASIL MINERIOS, no município de Caraí-Ít/G

Documento emitido eletronrcamente, nos termos do art. 1o e art. 2o do Decreto Estadual no 47 22212017 e do art. 6o, §4o, do Decreto
Estadual n' 47.441 12018.

Governador Valadares, 30107 12020

Documerrto assinado eletronicamente por GESIANE LIMA E SILVA Superintendente, em 30107 12020 11:24 conforme horário oficial de

BrasÍlia, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 47 .222, de 26 de julho de 201 7.

Os interessados podem interpor recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, com fundamento
no art.40 e seguintes do Decreto Estadual no 47.383, de 02 de março de 2018.

http://ecosistemas. meioambiente. mg. gov. br/sla/#/validarcerlificado CHAVE DE ACESSO: C0-84-5C-86



GOVERNO DO ESTADO DÊ MINAS GERAIS

SUPRAM LESTE MINEIRO . Direroria Regional de RegulaÍização
Arnhiental

Parecer Técnico SE[\,44D/SUPRAIV! LESTE-DRRA no. 73/2020
Governador Valâdiles, 28 de jutho de 2020.

l]ocLrmento assinado eletronicamente poÍ Josiany Gabriela de Brito, Servidor(a)
Público(a), en 2BlOll2o2o, às 18:10, conÍorme hoÍário oÍicial de Brasilia. corn
fundamento no aí. 60, § 10, do Decrelo n!.17.222. de 26 (le rulho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conÍerida no site
h ttp r/s c!ült-gayal§etEADltSlala!.-exlrrll]lJ]i]ul?
iicao=docunrento conÍerir&id oroâo acesso ex!Cl'!g=o, iníormando o código verilicador
175523rx| e o código CRC 15D6F661.

(

Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA n. 73/2020

N'OOCUMENTO DO PARECER TÉCNrcO VINCULADO AO SEI: L755234312020

A COPAM/SLA N": 1864i2020 Sugestão pelo lndeÍerimento

EMPREENOEDOR: MBM - i.4lNAS BRASIL MINERIOS LTDA. CNPJ: 04.776.79610001--20

EMPREENDIMENTO: N4BM - MINAS BRASIL IvIINERIOS LTDA. CNPJ: 04.776.796 l0O0t-2O

ENDEREÇO: Cótrego do l\4artinho BAIRRO:

Caraí. Mc Rural

OORDENAOAS GÉOGRÁFICAS: Laritucie S 170 13' 14.1.8" e Longitrde W 4Lo 29' 29.25"

ECURSO HÍORICO: Certidão de Registro de Uso lnsigniticanre de Recurso Hílrico no.0000175676t2020

cRlTÉRlo LocAcloNAL INcIDENTE: Reserva da Biosíera da Mata Atlântica - Peso 1

NPMIAMN: 'ANCIA MINERAL: ---------------------

cÓDtGo: ATTV|OADE OBJETO DO LTCENCIAMENTO (DN COPAMzl7lt7): CLASSE QUANTIDADE

B-01-09-0
Aparelhamento, beneÍiciamer'rto, preparaÇão e lransÍormação de minerais não metálicos,

nâo instalados na área da planta de extraÇão
2 area útit

0,9789ha

SULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EGISTRO:

Junqueira Andrade - Engenheiro de lvinas

Santana de Oliveira - Técnico em Agrimensura

no 14202000000005990686

B R20200556083

DO PARECER ASSINATURA

cabrlela de Brito
1079 15-9

AmfJiental

acordo:

Valadares Moura

retoÍ Regional de Regularização Anlbiental

Reíeíôncia: pÍocesso n' 1370.01.00298?G2020.71 SÊl no 17552343

- rá, I Documento assrnado eletronicamente por Vinicius Valadares Moura, DiretoÍ(a), em
",el: ' lzgtottzozo, às 10:06, confoime horário oíicial de Brasilia, com fundamento no àri. 60, § 10,

,.' ,; " ' 
! do Decreto n' 4 /.222 de 26 de tulho de 2017.

lrrrnrnÍcuu
I



1 :'2rr i i
iÍ, õ'.''Íi I
if.r'::ti,'.;.§.f*t" '

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superintendência Regional de Meio Ambiente Leste Mineiro

PT LAS RAS
no . 17 55234312020
Data 2810712020

Parecer Técnico de Licença Ambiental Simplificada (RAS) no. 17552343/2020

Conforme lnstrução de Serviço SISEMA n".0112018, na modalidade de Licenciamento
Ambiental Simplificado com apresentação de Relatório Ambiental Simplificado - LAS/RAS, a análise

do referido relatório será feita em fase única pela equipe técnica, com a conferência documental pelo

Núcleo de Apoio Operacional da Supram. Sendo assim este Parecer Técnico refere-se,

exclusivamente a questões técnicas relativas ao pedido de licença ambiental, não abarcando a

análise documental, administrativa, jurÍdica ou de conveniência e oportunidade da Administração
Pública.

É.m 2010512020, foi formalizado, na SUPRAM LM, por meio do sistema SLA, o processo

administrativo de Licenciamento Ambiental Simplificado no.186412020, classe 2, Peso 1, via Relatório

Ambiental Simplificado (RAS).

O empreendimento MBM - MINAS BRASIL MINERIOS LTDA. atua no ramo da indústria de

minerais não metálicos, exerce suas atividades em Corrego do Martinho, zona rural do município de

Caraí- MG.

Figura 01 : Area do empreendimento

Fonte: IDE SISEI\IA

Opera com 14 funcionários, sendo 12 no setor de produção e 02 no setor administrativo, em

02 turnos de O8h/dia, durante 05 dias da semana. Conforme o RAS (fls. 02) e SLA (item fatores que

alteram a modalidade) a operação iniciou em 1010212010. Quando da análise do P.A. no.

0022212005100212019, conforme o FCE apresentando, a operação iniciou em 2111112001 e no RAS

constava a informação de início da operação em 19/03/2015.

Em consulta ao SIAM na data de 2410612020, verifica-se que o empreendimento obteve sua

primeira regularização em 1010212010, por meio de AAF subsidiada pelo P.A0067812010100112010.

Onde o empreendedor informou que a instalação do empreendimento ocorreu em 0111212009.

Obteve em 19/03/2015 a Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF No 01085/2015

para as atividades de "Aparelhamento, beneÍiciamento, preparação e transformação de minerais não

metálicos, não associados à extração. (Número de Empregados 19 e Area útil 0,1 ha) e F-06-01-7 -

Postos revendedores, postos de abastecimento, instalaçÕes de sistemas retalhistas e postos

2t5
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secrelaria de Estado de tvleio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superrntendência Regional de Meio Ambiente Lesle Mineiro

PT LAS RAS
no . 17 55234312020
Data 2810712020

flutuantes de combustÍveis (capacidade de armazenagem 14m3) conforme a DN COPAM 7412004,
com vencimento em 1910312019.

Em 1411112019, foi formalizado, na SUPRAM LM, o processo administrativo de Licenciamento
Ambiental SimpliÍicado no. 0022212005100212019, classe 2, Peso 1, via Relatório Ambiental
Simplificado (RAS), o qual foi indeÍerido em razão da constataÇão de ausências e conflitos de
informações apresentadas no processo.

Em 1110212019, foi formalizado no Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA), o processo

administrativo de Licenciamento Ambiental Simplificado n'.57412020, classe 2, Peso 1, via Relatório
Ambiental Simplificado (RAS), o qual também foi indeferido pelos motivos ciados acima.

A matéria-prima beneficiada no empreendimento é o caulim, consumo mensal atual de 400

Vmês, fornecido pela MBM - Minas Brasil Minérios (Certificado LAS/RAS 08712019).

Os produtos produzidos são o MBM 400/90 (específico para tintas), o MBM 500/900 (caulim

ultrafino) e o Caulim Drylin (caulim cerâmico e calcinação).
Apresenta o Cadastro Ambiental Rural - CAR, registrado sob o número MG-3'113008-

3996.80E4.C16A.46E3.B8F4.2C7Ê..8185.CEB0, onde consta que a área do imóvel rural é de

75,2310ha e a área de Reserva Legal de 15,7758ha. O documento do imóvel apresentado, bem

como o mapa de localização informa como área total da propriedade 78,75 ha. Ressalta-se que tal

informação já constava nos processos de LAS/RAS anteriores.

A área do empreendimento encontra-se em zona de transição da Reserva da Biosfera da

lVata Atlântica. Foi apresentado estudo conforme o respectivo Termo de Referência.

O RAS informa que o empreendimento está localizado em área com remanescentes de

íormações vegetais nativas. Entretanto, o empreendedor informa tratar-se de Campo Cerrado, apesar

do empreendimento estar inserido no Bioma Mata Atlântica, tal informação foi obtida junto à

plataforma I DE-SISEMA.
O empreendedor informa no RAS que atualmente no empreendimento usa-se como

combustível principal, o GAS GLP industrial, porém o mesmo está verificando a viabilidade de

retornar com o uso de lenhas e cavacos (origem plantada - eucalipto) por definitivo, com isso,

visando substituir o GAS GLP, caso seja economicamente viável. Portanto, no momento usa -se os

dois tipos de combustíveis no forno. Foi apresentada a copia do comprovante de pagamento do

registro (ano 2019), a justiíicativa do empreendedor é a de que o sistema do IEF não emite certificado

retroativo, e a renovação do mesmo foi prorrogado para o dia 30 de julho de 2020.

O RAS indica que área total do empreendimento é de 0,960 ha sendo a área construída de

0,3218 ha. Em consulta ao IDE Sisema em 0311212019, conforme figura 01, foi possível verificar a

presença de algumas estruturas não identificadas fora da poligonal apresentada pelo empreencjedor.

A atividade exercida no empreendimento tem como parâmetro, conforme a DN COPAM2l7 12017 a

área útil, que é definida pela mesma norma como o somatório das áreas utilizadas pelo

empreendimento para a consecução de seu objetivo social, incluídas, quando pertinentes, as áreas

dos setores de apoio, as áreas destinadas à circulação, estocagem, manobras e estacionamento, as

áreas efetivamente utilizadas ou reservadas para disposição ou tratamento de efluentes e resíduos,

ficando excluídas do cômputo da área útil as áreas de parques, de reservas ecológicas e legais, bem

como as áreas consideradas de preservação permanente e de patrimônio natural. Dessa forma,

restou divergência quanto ao tamanho da área útil, considerando que empreendimentos que

possuem área útil entre t ha e 5 ha são de porte médio, o que somado ao critério locacional

incidente, eleva a classe do empreendimento para 3 e a modalidade do licenciamento para LAC1. A
AAF obtida anteriormente foi para uma área útil de 0,1 ha. Considerando que pelas imagens de

satelite as estruturas do empreendimento são as mesmas, conclui-se que o empreendedor informou

área inferior no licenciamento anterior.

Diante desta divergência em relação à área útil e possível intervenção em APP, observadas
por meio das imagens de satélite obtidas junto á plataforma IDE-SISEMA e imagens históricas do

3/5
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superintendência Regional de Meio Ambiente Leste Mineiro

PT LAS RAS
no. 1755234312020
Data 2810712020

Google Earth Pro, foi solicitado esclarecimento por meio de informaçóes complementares, as quais
foram respondidas pelo empreendedor no prazo estabelecido. Ressalta-se que verificou-se por meio
do sistema CAP, que o empreendedor, após a fiscalização in loco pela Polícia de tr/eio Ambiente, foi
autuado por ter cometido as seguintes infrações.

- em 3010112020, foi realizada uma fiscalização pela PolÍcia Militar de Meio Ambiente na qual
foi constatado que o empreendimento operava sem regularizaçâo, nesta ocasião a operação foi
suspensa e o empreendedorautuado (Al n. 22066412020)e registrado no REDS n.2020/005331862-
001. Ocorre que em 1510712020, quando a Policia retornou ao empreendimento, constatou a

operação do mesmo, caracterizando desobediência do Termo de Suspensão da Atividade e gerando
nova autuação (Al 22340112020);

- na mesma data, fora também constatada a disposição de minério (caulim) em APP, Íato
também observado por meio das imagens de satélite já citadas acima. A disposição estava a menos

de 30m do curso d'água mais próximo, afluente do córrego lVarambaia em uma área de 0,19ha,

aterrando e impedindo a regeneração natural da vegetação no local. Esta situação configura infração

ambientale é passívelde autuação, sendo, portanto lavrado o Al n. 22107412020.

Durante esta fiscalização a PM também percorreu aárea delimitada como sendo área útil do

empreendimento, conforme informado pelo representante do empreendimento que acompanhou os
policiais. A área percorrida e registrada por meio de GPS pelo PM, foi próxima àárea informado pelo

empreendedor nos autos do processo. Foi verificado também, que no momento, o empreendedor
realiza um trabalho de cercamento da área útil, evitando assim conflito de informações, conforme

fotos abaixo encaminhadas pelo empreendedor e registro da PM:

Figura 02: lmagens do empreendimento.

Fonte: REDS No 2020-034939219-001 PNIIMG, 2020.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de lVleio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superintendência Regional de Meio Ambiente Leste Mineiro

PT LAS RAS
no. 1755234312020
Dala 281071202Q

Nas imagens é possÍvel verificar que, apesar do empreendedor aÍirmar nos autos de que

estas áreas não pertencem ao empreendimento e que não há interferência/intervenção em APP, a
situação ocorre e há deposição de material fora da área delimitada pelo empreendedor.

Destaca-se que conforme previsto no art. 15 da Deliberação Normativa COPAM n.21712017:
Art. 15- Para a Íormalização de processo de regularização ambiental deverão ser
apresentados todos os documentos, projetos e estudos exigidos pelo órgão

ambiental estadual.
Parágrafo único - O processo de LAS somente poderá ser formalizado após
obtenção pelo empreendedor das autorizações para intervenções ambientais ou em

recursos hÍdricos, quando cabíveis, que só produzirão efeitos de posse do LAS.

Portanto, o processo de regularização ambiental do empreendimento somente poderá ser

formalizado quando devidamente instruÍdo com os devidos estudos e autorizações pertinentes. O

empreendedor, neste caso, deverá promover a regularização da situação da APP junto ao órgão

ambiental competente e somente após a sua regularidade formalizar novo processo de licenciamento.

Diante do supracitado, constadas ausências e conflitos de informações apresentadas no

processo, sugere-se o INDEFERIfVENTO da Licença Ambiental Simplificada para o

empreendedor/empreendimento MBÍ\4 - MINAS BRASIL IVINERIOS, no municÍpio de Caraí-MG.

Cabe esclarecer que a SUPRA,rI LAtl, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os

esÍudos ambientais apresentados nesÍa licença, sendo a elaboraçáo, instalação e operação, assim

como a comprovação quanto a eficiência desÍes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s)

responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) tecnico(s).

(
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3.CNPJ ó, RENÀüAMSECRETARIA DE ESTADO DE

FAZENDA DE MINAS GERAIS Tipo

3DOCUMENTO DE ARRECADAçÃO ESTADUAL - 04.776.796/0001 -20

B.M. MINAS BRASIL MINERIOS LTDA

Côdigo Municipio

130

31 a 3111212020

lvlunicÍpio:

CARAI

UF:

MG

No Documênto (autuação, dívida ativa e parcelamento)

430102355061 3

6istórico:
Orgáo: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E

ServiÇo: ANALISE DE RECURSO INTÊRPOSTO - INDEFERIMENTO

Receitâ

1081.9 TAXA EXPEDIENTE. SEMAD

ValoÍ
556.74

TOTAL 556,74

lnformaÇões Complementares:
ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO. INDEFERIMÊNTO LICENÇA, LAS/RAS. PA COPAM N' 1864/2020, SUPRAM LESTE MINEIRO.

Em câso de dúvlda guanto ao DAE pÍocuD a(o) SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVTMENTO SUSTENTAVET

Pague nos banco!: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pegue tembóm no8 corroapondente8 bancáÍioã: Agências Lotéricas: MaisBB e Banco Postal

§r. Caixa, e$te documento dovo 3er rccobido oxcluilv.mente pela leitura do código de barras ou linha dlgitável.

Lrnha Drgttáverr 85620000005 2 56740213201 1 23112430102 0 35506't30137 I
AutenticaÇâo

TOTAL R$
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Receita 556,74R$

Multa R$

Juros R$

556,74
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DOCUMENTO DE ARRECADAçÃO ESTADUAL -
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SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR. SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

fin}t2o2o CoMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cooperativa: 4346/SICOOB CREDILESTE
Conta: 102024/MINERACAO CARAI LTDA

Convênio: MG DAE ONLINE
Cócl. de barras:
85620000005 567 4021 3201 23 1 1 2430 1 02 35506 1 30 1 37
Núm. do agendamento; 1929141

NSU: 202310217636
Data do agendamento: 18/08/202015:08
Data do pagamento: 1810812020

15 08 35

Valor do documento:
Valor dos juros: ,
Valor da multa:
Outros encargos:
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Outras deduçôes:
Valor tbtal: '
Situação:
Observação:
Autenticação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0,00

0,00
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0,00

0,00
0,00

556.74

EFETIVADO

Recurso MBM

3CF3E993-25 47 -4D5A-92D1 -8F66F B0 1 63 D C

(



Ministério da lndústria, Comércio Extelior e Ser\riços
Secretaria Especial da Mícro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e lntegração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais,*

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

31206378748 2062
Juridica

da Naturezâ No do Matrícula do Agônte
do Comércio

No DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

1 - HE,QUEHIMEN I()

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

N'FCN/REMP

ill I llltiltilill]ilililtill
J 1 83482981 000

Nome:

requer a V.S'o deferimento do seguinte ato

N'DE CODIGO CODIGO DO
vtAS DOATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃODOATO/EVENTO

M B M MINAS BRASIL MINERIOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

oo2 ALTERACAO

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2244 1 ALTERACAO DE ATTVTDADES ECONOMICAS (PR|NCtPAL E SECUNDARTAS)

2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2 - USO DA JUNTA COIVERCIAL

n oecrsÃo srNcuLAR n oecrsÃo coLEGTADA

Nome(s) Empresarial(ais) iqual(ais) ou semelhante(s):

! srv ! srrv

fl lrÃo
ResponsávelData DataResponsável

l-'l r.rÃo t tU

-J___1_
Data

Responsável

Processo em Ordem
A decisão

Processo em exigência. (Vide despacho em Íolha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2â Exigência 3â Exigência 4a Exigência 5a Exigência

_t_l_
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em íolha anexa)

Processo deíerido. Publique-se e arqurve-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2a Exigência 3'Exigência 4'Exigência 5'Exigência

Vogal Vogal

Presidente da

tr

Data Vogal

Turma

DECISÃO COLEGIADA

OBSERVAÇÔES

CARAI
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome:

Assinatura

20 Dezembro 2018
Data

Telefone de Contato:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o no 7107766 em2111212018 da Empresa M B M MINAS BRASIL MINERIOS LTDA, Nire 31206378748 e protocolo 186226543
- 1211212018. Autenticação: D07A863AGB738FE35C37CBF4697D3FA1C1CCE5F7. Marinely de Paula Bornfim - Secretária-Ge'al. Parc validar este
documento, acesse http://www-jucemg.mg.gov.br e informe no do protocolo 1A1622.654-3 e o código de segurança 2cOU Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assiy'[da en 2111212018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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JUNTA COIV1ERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

844.761.686-04 ALUISIO JUNQUEIRA ANDRADE
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9E (NONA) ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
M.8.M. MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA

CNPJ ne 04.776.79610001-20 NIRE ns 3L2O637A74-A

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo assínados:

ALUíS|O JUNQUEIRA ANDRADE, nacionalidade brasileira, engenheiro de minas, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, portador do documento de identidade ns MG-5.844.56A, expedido pela SSP,/MG,
e do CPF ns 844.761,.686-04, residente e domiciliado à Rua Aldo Fernandes Junior, s/ne, qrrdr. E, Casa 43,
Condomínio Morada do Lago ll, bairro Dário Grossi, no município de Caratinga, estado de Minas Gerais, CEP:
35.3O4-214; e

MARIA ÂruCem ARAUJO GOMES. nacionalidade brasileira, empresária, separada judicialmente, portadora
do documento de identidade ne MG-3.859.461, expedido pela SSP/MG, e do CPF ns 658.128.406-87,
residente e domiciliada á Rua Sebastião Azeredo Campos, ne 191, bairro José Moyses Nacife, no município de
Caratinga, estado de Minas Gerais, CEP: 35.300-390;

únicos sócios da totalidade do capital da empresa M.B.M. MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA, pessoa jurídica
com sede social no Córrego do Martinho, s/ne, distrito de Marambainha, neste munícípio de Caraí, estado de
Minas Gerais, CEP:39.812-0OO. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o
ns 04.776.796/0001.-20, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -

JUCEMG sob o ns 3720637874-8, em data de 27/17/2OO1, e ultima alteração arquivada sob o ne 6.949.84O,
em data de O3/O8/2O18, resolvem alterar as disposições contratuais vigentes, alterando as atividades
econômicas e objeto social, conforme a seguir exposto:

CúUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa que até o presente momento era a extração,
beneficiamento, comércio e transporte do minério caulim e correlatos, e a prestação de serviços de
assessoria e consultoria na área ambiental, mineral e rural, bem como a elaboração de projetos ambientais,
passa a ser a partir desta data, a extração e beneficiamento de caulim, quartzo, granito e feldspato,
atividades de apoio, aparelhamento de placas e execução de trabalho em minerais não metálicos, comércio
atacadista de materiais de construção, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e a prestação de serviços de assessoria e consultoria
na área ambiental, mineral e rural, bem como a elaboração de projetos ambientais.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa, que até o momento era de RS 300.OOO,OO (TREZENTOS

MIL reais), dividido em 3O0.0O0 (trezentos mil) quotas no valor nominal de RS 1,0O (UM real), fica a partir
desta data, aumentado para Rs 325.000,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL reais), dividido em 325.000
(trezentos e vinte e cinco mil) quotas no valor nominal de RS 1,00 (UM real), havendo, portanto, um
aumento de RS 25.OOO,00 (VINTE E CINCO MIL reais) dividido em 25.0O0 (vintê e cinco mil) quotas no valor
nominal de RS 1,00 (UM real), totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional. Em face
deste aumento fica o capitalassim distribuído entre os sócios:

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem
solídariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da Lei ne 70.406/2OO2.

ParágraÍo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção ao
artigo 1.054 c/c o artigo 997, Vlll, da Lei ns \O.406/2002.

CúUSULA TERCEIRA: Pelo presente instrumento, resolvem os sócios, reformular o contrato social,
conferindo assim nova redação as cláusulas contratuais, passando o contrato social consolidado a vigorar
com a seguinte redação:

coNsoLtDAçÃo oo coNTRATo socrAl DA soctEDADE EMPRESÁR|A
M.B.M. MINAS BRASIL MINÉRIOS ITDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome empresarial M.B.M. MINAS BRASIL
MINÉRIOS LTDA, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei ns
1"0.406/2002, e na omissão deste capítulo, supletivamente pelas normas da Lei ne 6.404/1"976.

CúUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede no Córrego do Martinho, s/ne, distrito de Marambainha,
neste município de Caraí, estado de Minas Gerais, CEP: 39.812-O00.

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir,
manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe capital
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9A (NONA) ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
M.B,M. MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA

CNPJ ns 04.776.796/o001-20 NIRE ne 3L2O637A74-a

autônomo, se necessário; observada a legislação vigente sobre a matéria.

CúUSULA TERCEIRA: Constitui objeto social da sociedade a extração e beneficiamento de caulim, quartzo,
granito e feldspato, atividades de apoio, aparelhamento de placas e execução de trabalho em minerais não-
metálicos, comércio atacadista de materiais de construção, transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e a prestação de serviços de assessoria e

consultoria na área ambiental, mineral e rural, bem como a elaboração de projetos ambientais.

CúUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em Ot/],2/2O01, e seu prazo de duração e

indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

cLÁuSuLA QUINTA: O capital da sociedade é de Rs 325.OOO,OO (TREZENTOS E VINTE CINCO MIL reais)
dividido em 325.000 (trezentos e vinte cinco mil) quotas, no valor nomínal de RS 1,00 (UM real), totalmente
integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Parágrafo PrimeÍro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da Leins 1,O.406/2002.

Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em atenção ao
artigo 1.054 c/c o artigo 997, Vlll, da Lei ns L0.406/2002.

cúUsULA SEXTA: A administração da sociedade cabe ao sócio ALUíslo JUNqUEIRA ANDRADE, ficando
autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investido dos mais amplos e gerais
poderes, podendo representa-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e

autarquias; assinando todos os documentos necessários a gestão dos negócios; podendo nomear
procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos.

Parágrafo Primeiro: O administrador é investido de todos os poderes necessários para a prática dos atos de
gestão, ficando vedados os avais, fianças ou outras garantias de Íavor, bem como o uso ou o emprego da
denominação social em negócios ou transações estranhos aos objetos sociais.

Parágrafo Segundo: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal à título de pró-labore
ao(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Terceiro: O adminlstrador declara, sob as penas da Lei. expressamente que não se acha impedido
de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do
artigo 1.O11, § 1e da Lei ns 10.406/2OO2, bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento
previsto na Lei ne 8.934/94.

CúUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões entre os sócios, presidida e

secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão a ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão
competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de Livro de Ata.

Parágrafo Primeiro: A convocação para a reunião dos sócios se dará por escrito, com obtenção individual de
ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6e do artigo 7.072 da Lei ne

70.406/2OO2.

Parágrafo Segundo: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de
no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda convocação, em qualquer número.

Parágrafo Terceiro: Fica dispensada a reunião, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre as

matérias objeto de deliberação, consubstanciado o decidido em ata, para o devido registro no órgão
competente, nos termos do § 3e do artigo L.072 e § 2e do artigo 1..075, ambos da Lei ns tO.4O6/2OO2.

Parágrafo quarto: A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em Lei, ordinariamente, nos quatro
primeiros meses depois de findo o exercíclo social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei ne 10.406/2OO2, e

extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos
os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.

Parágrafo Quinto: Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador
devidamente constituído.
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9g (NONA) ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
M.B,M. MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA

CNPJ ne 04.776.796/0001-20 NIRE ne 3L2O637a74-A

Parágrafo Sexto: Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvado o disposto no
parágrafo terceiro da presente cláusula: I - a aprovação das contas da administração; tl - a designação dos
administradores, quando feita em separado; lll - a destituição dos administradores; lV - o modo de sua
remuneração, quando não estabelecido no contrato; V - a modificação.do contrato social; Vl - a

incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; Vll - a nomeação e
destituição dos liquidantes e o julgamento das contas; Vlll -o pedido de concordata.

Parágrafo Sétimo: As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os quóruns mínimos a seguir: I -
unanimidade de votos, para a designação de administrador não sócio; ll - no mínimo,7Syo do capital social,
para qualquer alteração contratual e para a incorporação, a fusão, bem como a cisão, a dissolução da
sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; lll- no mínimo,2/3 do capital social, para a destituição de
sócio administrador nomeado em contrato; lV- no mÍnimo, mais de 50%do capital social, para a designação
dos administradores quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, o modo de sua
remuneração quando não estabelecido no contrato, e o pedido de concordata; V - pela maioria de votos dos
presentes, nos demais casos, salvo se lei prever maior quórum.

CLÁUSULA OITAVA: O exercÍcio socíal coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao
término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as
demonstrações financeiras exigidas legalmente.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito
da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário,
segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei ns L0.406/2002.

ParâgraÍo Segundo: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base
em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o
capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei ns 10.406/2002.

CúUSULA NONA: As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o
expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência
para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédío
de carta registrada, com antecedência de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na
soci eda de.

CLÁUSULA DÉCIMA: O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para
dissolução da sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes; cabendo às mesmas, juntamente
com um dos herdeiros ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial,
fixativo dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais, devendo ser levantado com a

data do último dia do mês anterior ao evento.

CLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios, para este fim
convocados, respeitando o quórum deliberativo previsto no Parágrafo Sétimo da CLÁUSULA SÉTlMA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios
ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o
foro do município de Novo Cruzeiro, estado de Minas Gerais; com renúncia expressa de qualquer outro foro,
por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha a ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos
q uotistas.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em via única para arquivamento
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

Caraí, Minas Gerais, 11 de dezembro de 2018.

ALUíSIO JUNqUEIRA AN DRADE
MARIA ÂruCCU ARAÚJO GOMES
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Número do Protocolo Número do Processo tt/ódulo lntegrador Data

18t622.654-3 J 1 83482981 000 1211212018

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

844.761.686-04 ALU ISIO JUNQUEIRA ANDRADE

658.128.406-87 MARIA ANGELA ARAUJO GOMES
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Ministério da lndústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e lntegração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Mrnas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DtclTAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M B M MINAS BRASIL MINERIOS LTDA, de nire
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Luiz de Freitas Dias.
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portalservicos.jucemg.mg.gov.brlPortal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNScRrÇÀo
04.776.796/0001 -20
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCRTçÃO E DE StrUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

2',111'112001

NOME E I\,1PItÊ.SARIAI.

M.B.M. MINAS BRASIL MINERIOS LTDA

rI IUtO DO ESÍABELECIN,4ENTo (NoME DE FANTASIA)

DA ATIVIDADE I'RINCIPAL

08.10-0-05 - Extração de gesso e caulim

09.90-4-03 - Atividades de apoio à extÍação de minerais não-metálicos
70.204.00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
49.30-242 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

fcooroõ e oEsõEçÃo oeilrnLrnEzn.luniorca l

| 206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
I

E

LOGRÂDOURO

CRG DO MARTINHO
NUMERO

S/N
COMPLEI\,4ENTO

(]LÍ)

39.813-000
BAIRIlO/DIS'I RITO

DISTRITO DE MARAMBAINHA
I\,,IUNICIPIO

CARAI

ÍELEFONE
(33) 332 1 -6080

UF

MG

ENTE FEDEÍlATIVo RESPoNSÁVEL (EFR)

struAÇÀo cADASTR^L
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃo cAoASTRAL
211'.l11200'l

r\.rotvo DE struAÇÃo CADASTRAL

srÍuAÇÀo ESPEcIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(

I

I r ruourrço rrrnor.rao
loeooscoNrneers@yeHoo.coru.en I
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República federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Âgrononria
Carteira de Identidade PÍofissional ReqistÍo Naciooat

Nome ].44644,7 42-O

filiôç5o
/LL : i.l i.) g:fl:liii :l i*i!l:,1:til

l.rji-t . :tlr-::lf:i!À /sll?a.-l il I

C.P'F.

I ,i'i . " L.r'-, J'i I

UF Nacioiâlidado

l;lir'.,1/:nl: ll (lt-+T:l;LlÀ ll I:- ll rld.- i:il.l':"i I

CÍoa do RêglstÍo Eilríssào Dâtn dc Rogistro

lr:it:ii-l{.i ll!1, i,)/.lLll'ill r!/rJl!lrt' I

A5c,
Rogislro no Crêa
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. .r. , jt,rj',, r,-..,.r....,,1,. ..,,i,r,-. , lrrrr,\ul t,h;el, d;r grcritttra. o Sr. \\/lrldek Antonio Chares scirna qualilicüdo e

.,Í.,,,r t,,." \.Í, lrrl;11.., í ir;r'.ç.. irr;r.rlr-'rril. cit\adír. {lo l3t. rcsidctttc c dtlmiçiliada nô Fazcnda Quarcsnta.

iiit , 1, 1,).;t rrti:,,(l\l llr,rlr;:i\\l')\lít(PI n'7(,7(r7lí.Ql('-lii.peloprc'çodeR§111.581.36(ccntrrc
.i,,, .:ri ..rr, ,... tt(rtl:r(.:r(.r(.;ll\ülilt)l;l u\ur.ucnlíJ\()\.) N(,r\()('rtrzeiro.07deno§enlbrodel00l lr-eide

I l. ..- ,. :,,, , r r1,. r.rl:i I n rt,ríin,; lulr(J. ir ,iir it!:r ()rrguriiriíl dc Ílrtanciamento l'eito pelo assuntor e pelos

ri,!_.,.., r -.i.. ',\ ,.Jr. I \rrl,,f r,, ( jt:r'.ü'r r :tr.l rnirlhcr I) \l;rril Jr',sti \tolinar() Charcs. Data supru. Neide Esteves dos

\.l n l,

It-i.l9li,t - l^ 0.l,ll,ll5
1,,,, ....,. 1.rr11;1 ;..,r1i,jrLir ir, \,:rrrllr ,- .,rnrpr.r larrlrlir n. (-arrririo dc í'adrc ParaÍsoilvlC. comarca de Araçuaí- às fls.003 e v"

j, t,,.,.,;1 ri:,..": i,' i.,t..;, 111 !r1.,;Jçlírrii \(()()rr,R,\'fl\'ÂDECRÉIIITORtJIt^LV^LEDOMUCURILTDA.
( t{} l)l\ \l t lrr.lrrri:r;i,, I ,:!.iír\.crrr Ítir,, l),rÍ}(árr.r. Socir:darlc ( orlpcralivc de Primeiro Crau corn sede e endercço I

l(rr., \irr,,n ,' \lri' ií,-rrJ,rrrr,rr, r i''i ti. I cttÍrt'r. rilr '-i<latjc ilc 'Í r'rifilr: ()t«rni/lr1C' inscrita no CNPJ/ll'ÍF sob no

_ . is-. í,.; Írpr l.,).. rre itL irt1, ,(píu jlJírt;r(i,) l)()r \cu prcsidc,rlu q, Sr. ..\nttlnt() ( (rstít (ialr'ào, brasilcirt'l' r'iúr'o' fazendeiro'

íç.rrlr.lc ;l ,\\ I rl.rr., ( irr:(i\ \lc (llrr(rra n' :-ír. 'f p. tfll. [)arrrç' lvlarillttar;t enr'[cofilo Otoni' port da CI M.2'165'618

\\P',N1(,(j(1,'(. 1( 0il.ilbil6-0-l, lendeua\ra )lAI(llNAHtNRiQI';EDOSSANTOSBRITO'brasileira'cssada'
rl,, i;rr rr..rrlcr!,. ( rl1 ,rrricili,rl:r r Âr. !lrrrar (-rerais n' lJl5, Bairro Joàc'r de l-ino em Padre Paraiso/túC' poí' do CIC n'
,16l xt{.1 (r(i5-í),1. pcla rnrpoíância tlc I{5111.58-1.16 (ccnto e trinta c dois mil. quinhentos e oitenÉ c três reais e trinta e

\cr,, !r§nt;r\(ir) .,irrr r;onttrçries,r irncrrel ob.ieto desta ntatrículâ. cc)nsislcnte de uma gleba de terras dc cultura e crisr
(tcrr,,rÍ,rr?r(lir,.r rrRRt.,(i<) D() \,1,,\RT-1\l-{(). distrito de Marambainha. mun. de Caraí. com a área de 78.7500ha(setenÍ8e
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orto hcclitrcs c sclctltit s siltc() ilrcs) uolll bcrrÍtitorius cle casas para colonos, sercas dc ararnc. pastsg,cns nalurais.
cnl,;cirtrs. crlrrli'ontitttd() itL) tlortc. cultt Attttlnio ['lacitlo s Sílvio Nascimento ou sucessorcs seus; ao sul. estcs últirnos,
lrcrclcirrrs ilc Scblstiiro l"'r:rrcira dtls Satttos c José Pereira dos Sarrtos ou succssores seus; a ôeste, cstc último, Anroni,
l)lLrciclc, e lrcrtlciros clc tvllnocl du llocha ()u sucessores scus. INCIRA n'408.034.009.431. Novo Cruzeho,2T de abril dc
1005. Ncide [stcves dos Salttos (.)liciala.

\\'-ô-{988 - l2l01/2010
icrrrrtr dr: l{cslltlrrsrrbilicladu clc l)rcscrvaçào dc Horesta rlatado dc 1.5 de dczcntbro de 2009, tetldô em vista o que

.lcrelrrrinir a 1,ci 4771 de l5/0!)/1965, urrr scus artig«rs l6 r 44. artigo 9" da l.ci Írlorestal no l'4.309102, gue a floresta otr

tirrrrra dc vcgctaçào cxistcntc, conl a úrca clc l5,75lra. rràtl ilrÍcrior i1 )0Íl'r, do tolal da prc'priedade Ílca gravado como dc

rrrilizaçàcr limitada nàtr poeleudo ngla scr lcit«; clualtlr-rcr tipo <Ic cxploraçiro. a nâo scr mcdiante aulorizaçào do lF.F.

'riitcs c carlcterísticas cla área l,rruscrvada: Rt:l.l=ll,tlllra cle capoeire crn nrÉdio de regeneraçào c RFt.2=02.94lra.

Jonlposta de cspecies ahusivus/lrcrbirccas r:rrtrulcadas cle pasrauurrs Srtrra-sc âo norlc da propriedade. limitando-se

eNternatnente ao llotlc/oestc crint ljaz.cttcla ( ristalitta c a l.r:stc eorl Arrralclr, (rtulus. c intciratnenlc ao sttl er:ln áreas tlc

pastagcns sujits Novo ('rLrze irr,. ll rlu,ilrrrcirr, ,lc .l() l() l \ll(\rrrrt,,,.
(..crtiljco. ltostct'll()sclrrirrl . l() :i l illr i,-r.t rr"ír.l)ll,.tlr-.ilrlr:,iuzrrrri,l,,rlç l'/,'i.rltlcílPrl:\r:11ÍccrlptaÚ
dl rnatricullr a quc sc rclL;s. l.)ori I(. "('orrsullc ir rulirlarlc tlt'rtt St'kr tto silt'ltllps://stlos.tjmg.j
(lruzc'irtr, l0 dc itrnlrcr clc l0lt)

.1ss i tt uiltt a I a I r tt rt ic' tt ttrL' tt I ! | t) r :

Frcdc r it'o B rusila i ro Ol ivc iru
OJiciul

Nota: Valitla6c dl ccrrirlir6: l0 cjias. cr.rnlirrtttc [-ui rro 7 {]1"8i c lnstrução n'' 192/90 da CCJ-MC

rcprodução Íicl
ius.hr" Nor tl

0f icio do Registro de lmoveis
,-- - l'lovo CÍuI('rlo l!'llnos Ge'olt - -' -

Pocjcr Judrclâno . ÍJMG " Corrrgedorra'(ieral d' Juttlça

Regrstro de lmoveis'Novo Cruzerro - MG ' 00C04510401 l0

lss RS 0,88 Totslr Rs 26.18

Consultc a validade deste Selo no sile:

https:i/se lo s. tim g.Jus. br

r--- sàro aãtrar'rco=wzzsg? 
--_-l

I cOoigo de segurança:5860.2190'1846 7988 
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LIVRO:010 FOLHAS: 063 LADO

Escrltura Públlca do Cessão de Dlreltos Heredltárlos na forma ao;úo,
SAIBAtvÍ quantos esta pública escritura de Cessão de Direitos Hereditários virem que, ao

primeiro (01) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove (2009), em Cartório, nesta
cidade de Padre Paraíso, Comarca de AraçuaÍ, Estado de Minas Gerais, compaÍeceram partes entre
si justas e contratadas a saber: de um lado, como outorgante cedente a Sra. Martina Eenrique
dos Santos Brito, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Av. Minas Geais no

1435, Bairro João de Lino em Psdre Paruiso-MG, portadora da CI-MG-13.922.363-SSPMG
e do CIC .tó2 884 905-63, com interveniêncin da inventariantg sua filha Kelly Luiz dos

Santos Rodrigucs, brasilcira, casada, do lar, residente e domiciliada À Rua Presidente
Bernardes oo 289, Ceutro em Psdre Paraiso-MG, portadors de CI-MG14.473.337-SSPMG e

do CIC 0E3 85E 026-221 gue comparece I este ato psra erpressar ciência do negócio eÍetuado
por sua mãe, na qualidade de viúva meeira de Valter Luiz Brito, do outro lado, como
outorgada cessionária, a Empresa MBM - Minas Brasil Mlnérios Ltda:, pessoa jurídicg de
direito privado, inscrita n0 CNPJ sob o no'04,776.79610001-20, com endereço À Rodovia BR
It6, Km. 537 s/no, zona rural de Santa Rits de Minas-MG, neste atói;Ícprcsentada pelos
sócios Nelson Junqueirn Andrade, brasileiro, eolteiro, engenheiro de minas, residente e

domiciliado oa Rua Radinlista Anrilton Macedo no 37, Caratinga-MG, portador da CI-M-
7.322.29$'SSPMG c do CIC 945 83ó ó8G00, e Maria Ângela Araújo Gomes, brasileira,
separada judicialmente, bióloga, residente e domiciliada À Rua SebestiÃo Azeredo Campos no

l9t, Bnirro Sol Nnscente cm Cnratinga-MG' portadora da CI-M-3.859.461-SSPMG e do CIC
658 128 40Ç87, a última representada por seu bastante procurador Sr. Aldo Luiz Keller
Facchini, brnsileiro, sepnrndo judicialmente, cmprcsário, residente e domiciliado À Run
Sebastião Azeredo Campos n' l9l, Bairro Sol Nascente em Carrtioga-MG, poÉador da CI-
ivl-4.21l.433SSPMG e do CIC 555.462.856'72, de conformidade com podêres dn procuraçÀo
lsvrada no Cartório do Terceiro Tabelionato de Notos da cidade de Caratioga-MG, L. 090,
Fts. 124/125, os pÍesentes meus conhecidos, do que dou fé; pela outorgante cedente me foi dito
que, pelo preço de cento e qusrentâ e seis mil, duzentos e cinquentn reais (R§146,250.00), qus
nsste aro recebe do outorgado cm moeda corrente do País, do qual lhe dá, plena e inevogável
quiraSo, por eí0 escritura e no melhor forma de direito, cede como de fato cedido tem ao

outorgado a herança, direito e ação que lhe compete na qualidade de viúva meeire do finado
Vatter Luiz Brito, cujo inventário se processâ na Comarca de Araçuaí no Cartorio da 2'Vara
do Juizo da Comarca de Araçuaí, Autos no 0034 09 056614-1, ficando a cargo da outorgante Bs

despcsas rorais do dito inventário, para o que se obriga a outorgar procuração se preciso for, e,

assim, em vinude desta escritura e da cláusula CONSTITLTII, Fansfere ao outorgado o direiro e

açào que rem como succssora daquele finado, para que o outorgado use e dispoúa da djta herança
como sua que fica scndo doravante, obrigando-se ela outorgante ccdente a fazer boa, Íirme e

valiosa a presente cessão e a responder pela cvicçlo e autoria, sendo que os dlreitos ora cedidos
con.espondem a um iruóvel rurol, constituído de uma gleba de terrts.de cultura e criar,
denominado Córrego do Martinho, distrito de'Merambainha, Muu. de Crraí-lVIG, com n

área de 7E.75hs (setenta e oito hectare^r e setenta e cinco ares), com bcnfcitorias de um chalé,
cercns de arame, postagetrs naturais, padrão CEndIG com transformadór de ISKVA, cujo
irnóvel foi adquirido peln cedente, por compre À Cooperativa de Crédlto Rural Vale do
){ucuri LIda-CREDIVALE, conforme escritura pública de compra e vends lsvrada neste
Cartório, L. 53, Fls. 003 e V., transcrita no Cartório dó Registro de Imóveis dr Comarca , L.
?-À{, Fls. 02, Mnt 4988, Rcg. 05-4988, ficando a outorgada com o direito de pedir no citado
inventário, que lhe seja adjudicado o imôvel objao desta escritura. Peta ourorgada cessionâria me
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tcrr dito que Bcaita esta escritura corno estâ feita e me aprelcntr or scguintes documcntot. Contf
no0l42, Ex 2009 da Prefeitura Municipal de CârBl-MG, no vdor de RS2.928.0o (doir mil,
novecentos e vinve e oito reais). ref, a ITB[, quitado em 0lll0l20}9 na CREDIVALY, I
Bancoob, Ag de Cuai-MC, autenticação no 0501, furexo a Certidüo Municiprl. fucim o dirscrrm
e dou [é A pedido das partes, lavrei esta escrirura" a qual feitu e lhes scndo lida, achrriln'Íú
crrnfrrrme, outoÍgaram, aceitaram e assinam. Dispensadus &s testemunhrg ingtrumentánts utn ba*e

n;r Lr:t Írcdcrat no ó952 dc 06 dc Novernbro dc l98l.Eu, Diego Fcrdinando Mendel ()ltvefiâ,
'Í'abeliâo a-ssino. (an) i\tartina Uenrique dos Srntos Brito, Kelly Lulz dor SrntorRotlrlguct.
Nelson Junqueira Andrndr, Aldo Luiz Ketler [ncchini e D1Eg9 Fcrdrnand2Me4dcp;pltveira
TrailadatJa en:r seguida do que dou [e Eu, C-. :_--:ri,\ --..*-" !.'.. .-. .

E:creventc mandei digitar, conÍtri e assino em publico e raso com o sinol c;ue uso,

Padre Paraiso, 0l dc Outubro dc 2009

Em test -9. 
v/

o\nto Vitor Vieira Du
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A SUPERINTENDÊNcIn REGIoNAL DE MEIo AMBIENTE - SUPRAM DO
LESTE MINEIRO (Rua Oito, no Lq6, Ilha dos Araúios, Governador
va ladares/TvlG, CEP: 35.020-700)

Número de documento SIAM:
FEC de l(eferência:
Processo Técnico:
Empreendedora:

0572526/201,9

R13833ry201"e
002242005
MBM - Minas Brasil Minérios Ltda'

IvI.B.M MINA§ BRASIL MINÉRIOS LTDA., pessoa jurídica de

c"lireito privado, inscrita no CNPJ/lr4F sob o no 04.776.796/0001-20, com sede

social ,-rã Cótt*go do JVlartinho, S/N, Disfrito de Marambainha, Cataí/ MG, CEP:

39.813-000, vem, respeitosamente, diante de V.Sas., dizer e requerer o que Se

segue:

L. DO OBIETO DO LICEI'/CIÁMENTO

Tramita perante esta ilustre Superintendência processo

arllrinistrativo de renovação cla licença ambiental em nome da Empreendeclora,

relativa à ativiciade de aparelhamento, beneficianrento, preparação e

lransforrnação de minerais não-rnetálicos, não-instalados na área da planta de

exh.açâo, ciesempenhada em imóvel situado em área de78.75,00ha (setenta e oito
hectares e setenta e cinco ares), CÓrrego Co Martinho- S/lrL Qistrito de

Mala rnbai CaraílMG.

2. DA ))LLPROVAÇÃO DA IUS"I"A POSSE NÁ ÁnEÁ

A partir da análise do Formulário de Orientação Básica-FOBI,

verifica-se que, dentre as exigências pala a aprovação clo requerimento de

renovação cla licença, consta exigência cle apresentação de "- Cópía autenticafla
o, o rl'ocutnento originnl dn certidiÍo de registro do ünóuel, de iuteiro teor,

atualiztttla, ott
'dicnttr li ec& zefit ttt

documenlação esta que foi cleviclamen te apresentada pela Êmpreendedora
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Neste Passo, cumpre notar que a área objeto 
-de- 

exploração 9u
atividade minerária sL encontra matriculadá sob o no 4.988, do Liwo no 02, do
Regisho Geral do Ofício de Registro de Irnóveis da Comarca de Novo
Cruzeiro/Mc, confonrre certiclão de ilteiro teor que insfrui o presente processo.

Do exame clo registro imobiliário, veriÍica-se que, aos 2il04/2005'
foi registrada escritura públi.o ã" compra e venda lavrada no Cartório de Padre
ParaÍso/ivlG, por meio àa qual o imovál foi transferido por venda à Sra. Martina
Henrique dos Santos Britô brasileira, portaclora cla Carteira de Identidade no

lvlc-13.922.363, inscrita po CPF/MF soú o n" 462.884.905-63, etl€, à época, era
casada corn o Sr. Valter Luiz Brito (brasileiro, portador da Carteira de
Identidade n" IvlG-15.568.878, úr.iiio no CpF/MF sob o nu 583.026.626-1.5), sob o
regime da comunhão universal de bens.

Ern razão do falecimento do Sr. Vaiter Luiz Brito, ocorrido em l'5
de iunho do ano de 2009 foi aberto processo de inventário, que tramita sob o no

0566141-87.2009.8.13.0034 (0034.09.0566L4-t) perante aZn Yara Cível da Comarca
de r\raçuaí.

No bojo do processo de inventário, por despacho proferido pelo
Juiz de Direito que preside o processo em 16 de setembro de 2009. foi nomeada
como inventariante a Sra. Kelly Luiz dos Santos Rodrigues, brasileira,
p'rortac-lora cla Carteira cle Identidade nu N4G 14.473.337, inscrita no CPF/MF sob o
r-r" 083.858.026-22, residente e domiciliada à Rua Presidente Bernardes, no 289,
l}airro Cenlro, Padre Paraíso/MG, filha e herdeira legítima do de cujus. Corúira-
se, pois, a reprodução abaixo do despacho em questão:

2

(

Poder J ur<Jiciário do Estado de Minas Gerais

Vistos etc.

Nomeio inventaraante a requerente, sob compromlsso, a ser
prestado ern o5 (cinco) clias. Após' no prazo cJe 20 (vinte) clias, preste
as prirneiras declarações'

citem-se, effl seguida, os ínteressados, a Fazenda pública e o
Minisrério púbtico (se houver incapazes), nos [ermos do artigo ggg e
§1_o <Jo cpc, reÍrletendo-t lres cÓpia das prinrelras declarações.

Após, cunrpra o sr._Es_crlvão -o dlsposto no artigo 26g e seguintes
clo Provinre,'lto no. aGt/2OO6 cla CGJ clo TJMG.

Araçuaí, 1-6 cle setembro cle 2OO9.

b

izLu M ocl

Processo n". OO34-O9-0566 7-4-L



Inventariante,
Nao é demais lembrar quê, em função de sua condição de

a Sra. Kelly passou a deter amplos Poderes para administrar os

inclusive Para intervir em seu nome emns

contuuicados ao juÍzo clo inventário e homologados em caso de ausência de
irnpugnação, o clue é precisan.rente a hipótese d.ós autos. A propósito, veja-se o
que dispôe o art. 618, II, do Novo Códigó de Processo Civil Brasileiro:

"Art. 618. lncumbe ao inventariante: (...)

negócios envolvenclo os bens a serem inventariados, desde que devidamente

ll - administrar o espÓlio, velando-lhe os bens com a mesma

diligência que teria se seus fossem;"

Deste modo, ún0/2009, foi lavracla Escrifura Pública de Cessão

cle Direitos Hereditários, tendo por objeto cess lrel ati
tm em situado em o em favor da

Empreencleclora (Cessionária), figurando como Outorgante a Sra. Martina
Henri u sBr to sobrev e com interveniência
c1a Sra. Kelly Luiz clos Santos Rodrigues (legítima hereleira e inven tariante
nomeacla pelo juízo). Note-se que, por força da escrilura pública em questão,

restou assegurado à Empreendedora o direito de requerer, no citado inventário,
a aditrdicação do imóvel em seu favor.

Em seguida, por pelição de fls. 68 dos autos do processo de
inventário, ntariante re uereu a habili ão da Em na
Concliç ão de Cessionária, em vista da cessão cle direitos relativa ao imóvel em
clue situado o empreerrclirnento. Ato confÍnuo, às fls. 69 dos autos, a

Ernpreer-rcledora formalizou sua habilitação nos autos do processo de inventário,
na condição cie Cessionária do imóvel'

Posteriorrnente, por ocasião de apresentação do plano de partilha,
a Inrrentariarrte indicou exPressamente que a viúva meeira, Sra
Henrioue dog Santos rito, cedeu em favor da Empreendedora os direitos
h tári re sao
clos autos do inventário).

elo em (fLs.229 e 258-259

irup
E

uenação do§
irnportante
dernais her

destacar q
deiros em rel

ue rrão consta dos autos qualquer
ação à cessão de direitos em referência,

sendo certo que se encontra

de partilha, docutnento que

nolne, ern clefinitivo, a ProP
licenciado

(

pendente nos autos
permitirá clue a Empreended.lra transfira para o seu
rieclade do imóvel objeto do empreenclimento a ser

J
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Logo, resta induvidoso que a Posse que a Empreendedora vem
mantendo sobre o imóvel está ampara.là em justo tÍtulo, a caracterizar-se como
Posse justa, na exata acepção u^ q,r" definida pelos arts. 1200 a L203 do Código
civil Brasileiro, QU€ erigem a boa_fé como regra em se kratando de posse:

"Art. 1.200. É justa a pos§e que náo for violenta, clandestina ou
precária.

Art. 1 .201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o

obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a

presúnção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei

expressamente não admite esta presunçáo.

Art. 1 .202. Aposse de boa-fé so perde este caráter no caso e
desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o
possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-Se manter a posse o

mesmo caráter com que foiadquirida."

Diante de todo o quadro fático narrado, é importante frisar que a
Ernpreendedora, em 70/02/2070, á havia obtido o c

atividade de beneficiamento de minerais não metálicos no local. o que se deu
colll L;ase na apresenlaglq da Escritura Púb Cessão de f)ireitos
Hereditários ao ul tratada.

Com efeito, a Empreendedora vem desempenhando a sua
atividacle de mineração no local, colrl a comprovação de sua posse pela referida
escritura púrblica, por mais de 10 (dez) anos, sendo certo que os órgãos de
controle e fiscalização ambiental, desde então, vem considerando a posse justa,
legítinra e regular, o que se comProva pelo próprio licenciamento da área que
vigorarra até então.

Nessa direção, ante a ausência de fatos novos que apontem em
senti('lo conbrário ao da Posse justa pela Empreendedora no local, não se revela
possível que fuaja mudança de orientação para invalidar uma si tuação
plenamente corrstituída. Há, inclusive, expressa vedação legal neste sentido, a

qual foi introcl uzicla uo ordenamento jurÍdico pátrio pelo art. 24 da Lei de
Intro ã AS Direito tsr etro cIe -Lei o 4de

incluído pela Lei Federal n" 13.655/2018. Veja-se:

q

"Atl. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou
iudicial, qya.nlo à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa cuja produção já se Éouver completado

setem de 1,942

4



levará em conta as orientaçÕes gerais da éPoca, sendo vedado
r! e

(lncluído pela Lei no 1 s.65s, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. Consideram-se orientaçÕes geraís as

interiretaçoes e especificaçÕes contidas em atos públicos de

caráier gLrat ou 
-ãIi-juiei,ruaOncia judicial ..ou admÍnistrativa

majoritárÉ, e aindá át adotadas por prática. administrativa
reiterada e de ampió conhecímento pÚblico. [lncluído pela Lei no

13 5,de 2018)"

Na mesma linha, tem-se a jurispruclência do Superior Tribunal de

Justiça em matéria ambiental, a qual confere caráter vinculante às autorizações e

licelrças conceclidas previamente ao empreendedor, desde que não eivadas de

vícios que as tornern nulas. Em carát"i 
"*u*plificativo, 

conÍira-se o seguinte
julgado:

..PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR. DIREITO
AMBIENTAL. 1. Liminar concedida, em sede de medida cautelar,
para conceder efeito suspensivo a recurso especial apresentado
para o fim de garantir, até julgamento final do inconformismo
extremo, que empresa industrial, portadora de licenciamento
emanado por orgão ambiental, seja instalado e comece a operar
no local permitido pela Prefeitura. 2. Reconhecimento. por órqão
ambiental, de que a e oresa não é ooluente. 3. A fumaça do
bom direito faz-se presente, em face da concessão de autorização
para a empresa operar no local. 4. Risco de ser criada situacão
fática irreversível. em face das circunstâncias que cercam o
empreendimento. 5. Liminar mantida Agravo regimental
improvido." (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na
Medida Cautelar n. 4124lPR) (Destacamos).

da co a,

Assirn, a bem dos princípios da seg:urança jurídica e da protecão
deve se manter a aceitação da Escritura Pública de Cessão de

Dir.eitos Hereditários como documento comprobatório da justa posse cla

Empreer-rcledora sobre o imÓvel, iâ que inexistentes quaisquer fatos
supervenientes que depouham em sentido contrário. A bem da verdade, face ao
estágio processual avançado clo ilrventário, a posse logo será transformada em
proprieclade, por meio do registro do. fonnal de partilha a ser expedido nos autos
,-ro S*rr".tia de Registro de hnóveis de Norro Cruzeiro.

( ( 5



3. DOS PEDIDOS

Em face cle todo o exposto, a Empreendedora espera e requer sejaaceita a Escri tura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, firmada com a SraMartina Heruique dos Santos Bri to, com interveniêucia da Inventariante Sra.Kelly Lu iz clos Santos Roclrigues, como documento hábil a comprovaeão da justa
ss

IZ considerando-se a
ausência de impugnação dos demais herdeiros, bem como o fato de já ter sido
consic-lera do vál ic-l o o clocumento em questão por ocasião da concessão da licença
ambiental anterior, t'tão tendo havido alteração do estado de fato e de direito
clesde então.

Nestes termos,
Pede deferirnento.
Caraí/MG ,12 de novembro de ZAl9.

M.B.M MIN IL MINÉRIOS LTDA.
Por seu Representante- gal, Sr. Aluísio Junqueira Andrade

(
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Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAÍVI

TERMO DE REFERÊruCre PARA ELABORAçÃO DO RELATORTO AMBTENTAL

SIMPLIFICADO - RAS

ATIVIDADES IN DUSTRIAIS

(Listagens B, C, D; e Códigos F-05-01-0, F-05-02-9, F-05-07-í, F-05-17-0, F-06-03-3)

APRESENTAçÃO

O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) é um dos documentos que instruem o requerimento de

Licença Ambiental Símplificada (LAS), nos termos estabelecidos pelo Decreto no 47.383, de 3 de

março de2018, em seu art. 13, lV, e art. 14, lll, e pela Deliberação Normativa Copam no 217,de

6 de dezembro de 2017 em seu art. 8o, lll, e art. 17, §2o. Segundo essas normas, o RAS deve

conter a descrição da atividade ou do empreendimento, bem como identificar, de forma sucinta, os

possíveis impactos ambientais e medidas de controle, relacionados à localização, instalação,

operaçáo e ampliação de atividade.

O RAS deverá ser preenchido considerando os impactos de todas as atividades desenvolvidas no

empreendimento objeto do Licenciamento Ambiental Simplificado, mesmo que não listadas na

Deliberação Normativa Copam no 217, de 6 de dezembro de 2017 .

INSTRUçÕES PARA PREENCHTMENTO E ENTREGA DO RAS

1) Este termo de referência é um documento estruturado com campos a serem preenchidos com

informações específicas, tais como nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço, etc., bem

como com perguntas cujas respostas serão assinaladas numa lista de alternativas. Dependendo

da resposta assinalada, poderá haver uma das seguintes diretrizes no relatório:

. informar um dado ou descrever uma informação sucinta e objetivamente no campo

disponibilizado junto à própria pergunta;

. preencher um quadro;

. anexar copia de um documento (estudo, shapeÍ7e, etc.);

. passar diretamente para outro item do relatório.

2) Com exceção desta folha que contém as instruções de preenchimento, cuja supressão é

facultativa, não podem ser suprimidas páginas, quadros ou campos existentes no relatório, ainda

que o conteúdo não seja aplicável ao empreendimento.

3) Deve ser utilizado editor de texto compatível com formato .doc, sem alteração das

especificaçÕes de fonte e de espaçamento já definidas no relatorio.

ü
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Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAIV

4) Deve ser respeitada a formatação original do relatorio, sua sequência de itens e mantido o

sistema de numeração de páginas nele inserido.

5) No preenchimento de quaisquer dos quadros, se o número de linhas for insuficiente, podem ser

inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para continuar a apresentar as informações

solicitadas.

6) Ao marcar com um "X" uma resposta, siga a instrução complementar, quando houver, e esteja

atento às notas explicativas.

7) Campos em branco são admitidos somente quando assinalada alguma resposta que remeta

expressamente para outro item do relatorio.

8) Os dados devem ser apresentados nas unidades de massa, volume, energia, tempo, etc.

estipuladas no relatório ou no texto legal ou normativo a que ele se reportar.

9) As copias de documentos a serem anexadas, quando solicitadas, devem ser apresentadas sem

redução em relação ao tamanho do original.

10) Os textos que compÕem os anexos devem ser produzidos utilizando em editor de texto

compatível com formato .doc e devem conter nome do autor, assinatura, formação, número de

registro no conselho de classe da categoria profissional e explicitar qual é sua vinculação com o

empreendimento ou com a consultoria contratada para elaboração do RAS.

11)Conforme a Lei Federal no'10.650, de 16 de abril de 2003, o orgão ambiental permitirá acesso

público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem do licenciamento

ambiental e fornecerá as informações que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual,

sonoro ou eletrônico, assegurado o sigilo comercial, industrial, financeíro ou qualquer outro sigilo

protegido por lei. Portanto, caso seja necessário resguardar o sigilo de alguma informação do

RAS, o empreendedor deve se manifestar de forma expressa e fundamentada, apresentando as

informaçÕes sigilosas em separado, para especial arquivamento.

12) E obrigatoria a entrega do RAS impresso; pode-se utilizar o modo "frente e verso" da folha, a

critério dos autores.

13) Desde que respeitada a formatação original do relatorio e sua sequência de itens, é livre a

impressão do RAS em papel timbrado da empresa requerente da licença ou da empresa de

consultoria porventura contratada, bem como a substituição do cabeçalho atual, a colocação de

rodapé ou capa, ficando a formatação e o conteúdo destes acessórios por conta dos autores.

,/.: - r'",.\
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TERMO DE RE

Número de inscrição da empresa de consultoria no Cadastro Técnico Nacional de

Atividades e lnstrumentos de Defesa Ambiental- CTF/AIDA-IBAMA

1.4.1 PROFISSIONAIS QUE P IPARAM DO RAS

Caso haja mais de um profissional, acrescente-os inserindo novas linhas abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM

Atividade
(transcreva para este campo o

texto correspondente ao código

da DN COPAM no 21712017)

CIA PARA ELABORAÇAO DO RE Rro AMBTENTAL StMPLtF|CADO (RAS)

ATIVIDADES INDUSTRIAIS

(Listagens B, C, D; e Codigos F-05-01-0, F-05-02-9, F-05-07-1, F-05-17-0, F-06-03-3)

lnscrição estadual

Código da

atividade

(coníorme DN

COPAlr,4 no

217t2017}.

(

MODULO 1 - TDENTIFTCAçÃO

í.1 tDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

lnscrição estadual

IVBIV - I\4INAS BRASIL [/INRazão social/Nome IOS LTDA

Nome Fantasia

CNPJ/CPF 04.776.796t0001-20

Cargo / Função

1.2 tDENTTFTCAçÃO DO EMPREENDTMENTO

MBM _ MINAS BRASIL MIN IOS LTDA

04.776.796t0001-20

L LEGAL PELO EMPREENDIMENTO

CNPJ

Certificado de Cadastro de lmóvel Rural (CCIR)

l.3IDENTIF DO RESPON

Razão social/Nome

Nome Fantasia

Nome ALUISIO JUNQUEIRA ANDRADE

LABO

nharia@hotmail.com

DO RAS

PROPRIET to

(33)3321-73

Cargo/ Função:

Tel

-- 
1.4 rD*rrFrcÃçA--õ

etone-

-1

Razão social

Este RAS foi elaborado por: ( X ) profissionais vinculados a empresa de consultoria ambiental=+ preencha os campos abaixo

( ) um ou mais profissionais autônomos + passe para o item'1 .4.1

ACTUAL ENGENHARIA I\4INERAL E AIVBIENTAL LTDA

Nome Fantasia ACTUAL ENGENHARIA

CNPJ/CPF

E-mail

07 .657 .98710001-60 lnscrição estadual

actualengenharia@hotmai Lcom

6310211

Formação

profissional

No ART ou

equivalente
Nome E-mail

N" CTF/

AIDA-IBAMA

2.1 ATTVTDADE(S) DO EMPREENDTMENTO OBJETO DE REGU

actualengenharia@hotmail.co
AluÍsio Junqueira Andrade 6309908

PELO RAS

m

M

Engenheiro de 1420200000000

ULO 2 - REGULA AMBIENTAL

Minas 5990686

Parâmetro e unidade

de porte

(conforme o código da DN

COPAM no 217120171

Quantidade
(conÍorme o porte

da atividade

objeto da licença)

Estágio atual da atividade

(assinale abaixo a situação correspondente)

^P.6nhq,

ffiffiM
lffim:i-lÀmvlã-€g

E-mail

1
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de tVeio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAÍVI

B-01-09-0

Aparelhamento,

beneficiamento,

preparação e

transformação de

minerais não metálicos,

não instalados na área da

planta de extração.

Area útil 0,9789 ha

( ) Fase de projeto

( ) Fase instalação (marque abaixo)

( )ainiciar ( )iniciada em..1..1....

(x ) Fase operação (marque abaixo)

( ) a iniciar ( x ) iniciada em

10t0212010

2.2 INCIDÊNCIA DE CRITERIO LOCACIONAL PREV]STO NA DN COPAM NO 21712017

Há um ou mais critérios locacionais de enquadramento

incidentes sobre o empreendimento?

( )Não
( x ) Sim = informe-os, tendo como base na Tabela 4 do Anexo

Unico da DN COPAM no 21712017

LOCALTZAçÃO pREVTSTA EM RESERVA DA BTOSFERA,

EXCLUíDAS AS AREAS URBANAS

2.2.1 POTENCTAL|DADE ESPELEOLOGTCA - DESCRTÇÃO Oe TMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Em relação à ocorrência de cavidades, responda às questões seguintes

O empreendimento e seu entorno, numa faixa de 250 metros, se encontram em área

totalmente urbanizada?

( ) Sim. Passe ao item 2.3

(x )Não

Existem cavidades na área do empreendimento ou em seu entorno, numa faixa de

250 metros?

( )Sim
(x ) Não. Passe ao item 2.3

O empreendimento poderá causar algum tipo de impacto nestas cavidades?
( )Sim
( ) Não. Passe ao item 2.3

O(s) impacto(s) descrito(s)

causam alteração negativa

de natureza permanente

sobre as cavidades?

()
Sim

O empreendimento tem

localização prevista em

área de alto ou muito alto

grau de potencialidade de

ocorrência de cavidades,

conforme dados oficiais do

CECAV-lCMBio?

( ) Sim. Apresentar estudos espeleologicos conforme

Termo de Referência de critério locacionaldisponÍvel

no sítio eletrônico da SEI\4AD.

( ) Não. Apresentar estudos espeleológicos

conforme determinado pela Instrução de Serviço

Sisema no 08/2017, disponível no sÍtio eletrônico da

SEMAD.

( ) Não. Apresentar abaixo os impactos e medidas de controle que garantam a manutenção

das condiçoes ambientais da(s) cavidade(s) presentes na ADA e área de 250 m de entorno,

anexando plano de monitoramento desses impactos, coníorme especificado no Modulo 6.

ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Aspecto ambiental

impactado
Descrição do lmpacto Medidas de Gontrole Ambiental

2.3 |NCIDÊNC|A DE FATOR DE RESTRTÇÃO OU DE VEDAÇÃO PREV|STO NA DN COPAM No 21712017

Há um ou mais fatores de restrição ou vedação para o

(

2
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAIVI

empreendimento?

(x ) Não

( ) Sim = informe-os, tendo como base na Tabela 5 do Anexo

Único da DN COPAM no 21712017, exolicitando a ressalva leoal

aolicável.

2.4 AMPLIAçÃO DE ATIVIDADE JA REGULARIZADA AMBIENTALMENTE

No do processo da última licença ou

AAF da atividade objeto de ampliação

Trata-se de licença para ampliação de atividade já

regularizada?

(x ) Não

( ) Sim = assinale ao ladcr

Quantidade (conforme o parâmetro de porte e

respetiva unidade da atividade objeto da licença)

antes da ampliaÇão

Quantidade (conforme o parâmetro de porte e

respecliva unidade da atividade objeto da licença)

após a ampliação

2.5 OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO EMPREENDIMENTO LICEN c IAOAS POR MEIO DESTE RAS

Código DN COPAM n'

21712017
Especificar Atividades Parâmetro/U nidade Quantidade lnício da Atividade

2.6 LICENÇAS AMBIENTAIS VIGENTES (rNcLUSrvE AAF)

No Processo PA

COPAM
No do Certificado

Objeto do

licenciamento

Data de

concessão
Validade

ULO 3.
O empreendimento está localizado em área com remanescente de formações

vegetais nativas?

( )Não
(x ) Sim. Assinalar abaixo

( ) Floresta Ombrófila Sub Montana
( ) Floresta Estacional Decidual

Sub Montana
( )Cerradão

( ) Floresta Ombrófila Montana ( )Campo ( )Vereda

( ) Floresta Ombrófila Alto Montana ( ) Campo Rupestre ( ) Outro. Especifique

( ) Floresta Estacional Semidecidual Sub Montana (x )Campo Cerrado

( ) Floresta Estacional Semidecidual [\4ontana ( ) Cerrado

O empreendimento está localizado em área que possui

recurso hídrico superficial?

( )Não
(x ) Sim. lndique

ao lado

(x ) Curso d'água

( ) Nascente

( ) Lago, lagoa ou reservatorio artificial

( )Vereda

( ) Outro. Especifique

J
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Conselho Estadual de PolÍtica Ambiental - COPAM

O empreendimento se localiza em área cárstica e/ou

existem feições cársticas (consideradas todas

litologias), tais como dolinas, uvalas, lapiás,

sumidouros?

(X ) Não

( ) Sim, descrever

O empreendimento intervém ou intervirá em área cárstica, consideradas todas as litologias, Íeições cársticas ou no seu

entorno? ( X) Não ( ) Sim, caracterizar a intervenção:

lndique abaixo os tipos de uso e ocupação do solo na área afetada pelos impactos diretos do empreendimento:

( ) Atividade industrial ( ) Ferrovia
( ) Estrutura para recreação (ctube, campo de

futebol, etc.)

( )Atividade comercial ( ) Residência ( ) Atividade turística

( )Atividade minerária ( ) Escola ou creche ( ) Estabelecimento prisional

( X )Atividade agrossilvipastoril ( ) Hospital ou posto de saúde ( )Outro. Especificar:

(X ) Rodovia ( )Asilo

4.1 DO NDIMENTO

total (ha) 0,9789 Construída (ha) 0,3218 til (ha) 0,9789

4.2 REC H

No de funcionários setor de

produção

No de funcionários setor No total de

funcionários
12 2 14

administrativo

4.3 REGTME DE OPERAçAO

No de turnos de trabalho por dia 02 No horas de trabalho por turno OB

No de meses de trabalho por ano 12 No de dias de trabalho por semana 5

As atividades do empreendimento

são sazonais?

(x ) Não

( )Sim

Em que perÍodo do ano?

Quais atividades soÍrem paralisação? lnforme o tempo de duração

dessa paralisação.

Quais atividades sofrem redução? lnforme o tempo de duração dessa

redução.

4,4 PRINCIPAIS MATÉRIAS.PRIMAS E INSUMOS

ldentificação Fornecedor(es)
Consumo mensal (t, ffi3, unidade, etc.)

Máximo Atual

MBM _ MINAS BRASIL MINERIOS

CertiÍicado LAS/RAS 087 12019

400 toneladas/mês 400 toneladas/mês

Gás - GLP INDUSTRIAL LIQUIGAS/PETROBRAS 16.000 Kg 16.000 kg

Lenha e Cavaco JOSE ANTONIO CERIACO

SANTOS (LENHA) E LrDER

PALLETES LTDA (CAVACO)

500 m' 400 m'

Energia eletrica CENNIG 80.009 Kw/h 80.009 kw/h

Caulim

4
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MODULO 4 - CARACTERTZAçÃO DO EMPREENDIMENTO
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4.5 USO DE MADEIRA

O exercício da atividade no empreendimento implica o consumo

de carvão vegetal, lenha, madeira e/ou derivados como matéria

prima, material intermediário ou como combustível?

( ) Não. (Desconsiderar os próximos 2 itens)

OBS: Atualmente no empreendimento usa-se

como combustível principal, o GAS GLP industrial,

porem o empreendedor está verificando a

viabilidade de retornar com o uso de Ienhas e

cavacos (origem plantada eucalipto) por

definitivo, com isso, visando substituir o GAS

GLP, caso seja economicamente viável.

Obs: Hoje usa -se os dois tipos de combustíveis

no forno como forma de verificar o método mais

econômico e viável para a empresa.

( )Sim

Para o carvão vegetal, já solicitou ou já possui Certificado de

Registro no IEF?

( )Não

( ) Sim. Apresentar em anexo cópia do certificado.

()Não

Para a madeira, já solicitou ou já possui Certificado de Registro

no IEF?

( x ) Sim. Apresentar em anexo cópia do certiÍicado.

Será anexado a cópia do comprovante de

pagamento do registro (ano 2019), uma vez que, o

sistema do IEF não emite certificado retroativo, e a

renovação do mesmo foi prorrogado para o dia 30

de julho de 2020.

4.6 PRODUTO PRINCIPAL E PRODUTO SECUN

Especificar cada produto, destacando quais são os principais e

quais são os secundários.

Produção mensal (t, m3, unidade, etc.)

Máximo Atual

MBM 400/90 - EspecÍfico para tintas 130 ton/mês 100 ton/mês

MBM 500/90 - Caulim ultrafino 'l 10 ton/mês 1 '10 ton/mês

Caulim Drylin - Caulim cerâmico e calcinação 160 Ton/mês 160 ton/mês

4.7 PRINGIPAIS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO PRODUTIVO

Nome do equipamento Quantidade Tempo médio de

operação

do equipamento
(horas/dia)

Capacidade nominal do equipamento

(em base horária, quando pertinente, ou explicite outra

unidade, se for o caso))

silo alimentação (carregadeira) 01 16 h/dia

Esteira 0'1 '16 h/dia 2çv

Rosca alimentadora 01 16h/dia 5cv

Queimador 01 16h/dia 20 cv

Quebrador 01 16h/dia 4cv

01 '16h/dia Válvula 0,5 cv

(
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Filtro 70 mangas 01 16h/dia 50 cv

06 16 h/dia 2cv

Aero 01 01 16 h/dia 10 cv

Válvula 05 16 h/dia 01 cv

Aero 02 01 16 h/dia 15 cv

Aero 03 01 16 h/dia 5cv

Filtro 45 mangas 02 16 h/dia 25 cv

Válvula 0'1 16 h/dia 10 cv

Compressor parafuso 0'r 16 h/dia 50 cv + Scv

Compressores reservas 03 16 h/dia 10 cv (x2) 15 cv

Deposito de gás 01 16 h/dia 5.000 kg

40 cvFiltro 80 mangas 01 16 h/dia

Filtro 50 mangas 0'l 16 h/dia 30 cv

Filtro 25 mangas 02 16 h/dia 15 cv

Ensacadeira 02 16 h/dia 0'1 e 02 cv

M ULO 5 - ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS

1 USO

Consumo por finalidade (m3/ dia) Especificar a

origem (ex. poço,

captação superficial,

concessionária, etc. ).

Finalidade do consumo de água
Máximo Médio

( ) Processo industrial

( ) lncorporação ao produto

( ) Lavagem de pisos e equipamentos

( ) Resfriamentoe refrigeração

( ) Produção de vapor

( x ) Consumo humano (sanitários, refeitorio etc) 4,0 2,0 Captação superficial

(x ) Outras finalidades (especificar)

Umidificação com mangueira da via de

passagem de veÍculos

3,0 1
Ã

Captação superficial

Consumo total mensal 140 70

O empreendimento recircula a água utilizada?

(x)Não

( )Sim
Volume recirculado (m3/mês)

Porcentagem de água recirculada (%)

5.2 EFLUENT

5.2.1 Caracteriza dos quidos

Tipos de efluente
(por ex. sanitários, industriais, de purga, de

resfriamento, oleosos, etc.)

!nformar as fontes geradoras

(Vestiários, oficinas, de lavagem de

máquinas e recintos, purgas de

equipamentos, processo produtivo, de

oficinas, retrolavagem de ETA, etc.)

Quantidade

gerada

(m3/ dia)

Listar unidades do sistema

de tratamento

6
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Efluente sanitário domestico Banheiro e refeitorio 2,0 Fossa

O(s) sistema(s) de tratamento já

está(estão) em funcionamento?

( )Não

( X )

Sim

Haverá necessidade de modificação do

sistema existente?

( )Sim

(x)Não

O efluente sanitário é tratado

juntamente com o efluente industrial?

(x)Não

( )Sim

Em que estrutura/unidade do sistema de

tratamento é realizada a mistura do

efluente sanitário com o eÍluente

industrial?

5.2.2Lançamento final dos efluentes líquidos

lndustrial

( x ) O empreendimento não gera esse efluente

( ) Lançamento

em corpo hídrico

Nome do corpo hídrico onde ocorre/ocorrerá o

lançamento

Assinale a classe de enquadramento, conforme DN COPAM/CERH 01/2008, do corpo

hídrico informado no subitem anterior.

(Observação: Na ausência de classificação, considerar classe 2)

( ) Classe especial ( )Classe 1 ( ) Classe 2 ( ) Classe 3 ( ) Classe 4

( ) Lançamento

em rede pública

Apresentar anuência da concessionária receptora de esgotos, responsabilizando-se

pelo tratamento do eÍluente.

( ) Fertirrigação
Apresentar proposta de monitoramento, conforme projeto de fertirrigação elaborado

de acordo com normas em vigor.

( ) Outro. Especificar

Sanitário

( x) Lançamento

em corpo hÍdrico

Nome do corpo hídrico onde ocorre o descarte Córrego do tVartinho

Assinale a classe de enquadramento, conforme DN COPAM/CERH 0'l/2008, do corpo

hídrico informado no subitem anterior.

(Observação: Na ausência de classificação, considerar classe 2)

( ) Classe especial ( ) Classe 1 (x)Classe2 ( ) Classe 3 ( ) Classe 4

( ) Lançamento em rede pública

( ) Apos o tratamento preliminar, o efluente sanitário segue para tratamento junto com o efluente

industrial

( ) Tanque septico/Sumidouro. Apresentar proposta de monitoramento do efluente líquido sanitário

lançado em sumidouro.

( ) Fertirrigação. Apresentar proposta de monitoramento, conforme projeto de fertirrigação elaborado de

acordo com normas em vigor.

( ) Outro Especificar:

Purgas de

equipamentos

(x ) O empreendimento não gera esse efluente

( ) Reutilização no processo produtivo

( )Outro. Especificar:

Agua de lavagem de pisos e ( x ) O empreendimento não gera esse efluente

(
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equipamentos

Efluentes oleosos e/ou do óleo

usado coletado

( ) Reutilização no processo produtivo

( ) Tratamento em conjunto com o efluente industrial

( ) Outro. EspeciÍique.

( x ) O empreendimento não gera esse efluente

( ) Sistema de tratamento de efluentes industriais

( ) Corpo hídrico

( ) Rede pública

( ) Empresas de reciclagem (re-refino)

( ) Outro. EspeciÍique

Outros Especificar:

5.3 EMISSOES ATMOSFERICAS

O exercício das atividades no empreendimento implica a

existência de fontes pontuais de emissão atmosférica?

(x )Sim

()Não

5.3.1 ldentificação das fontes fixas de emissões atmosféricas (catdeiras, fornos, digestores, cabines de pinturas, etc)

Fonte (especiíicar fonte, incluindo

potência nominal e ano de instalação)

Combustível

empregado e

quantidade

(se pertinente)

Poluentes

emitidos

Yazão

(Nm3/h)

Medida(s)de controle

(Descrever)

Chamine do forno rotativo - ano

de instalação - 2010

GAS GLP lndustrial

e/ou Lenha e

CAVACO

Material particulado 470,81

lnstalação de filtro manga,

que íaz a retenção de

partÍculas na área superficial

da indústria.

O exercício da atividade no

empreendimento implica a

existência de equipamentos que

emitem su bstâncias odoríferas?

(x)Não
( ) Sim. Descreva a atividade e as medidas mitigadoras.

5.3.2 Fontes difusas de emissões atmosféricas

O exercÍcio das atividades no empreendimento implica a

existência de fontes difusas de emissão atmosférica?

()Não
( x ) Sim. lnformar as fontes de geração e respectivas medidas

mitigadoras.

Gases veicu lares/poeira

Fonte: As emissões de poeiras originadas nas etapas de

transporte e expedição, devido ao tráfego de caminhões,

apresentam um nível bastante limitado por causa do baixo

Índice de trafego. A movimentação dos materiais estéreis

gerados não se processa de forma continua ocorrendo em

períodos relativamente curtos e alternados durante o dia.

Õ
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5.4 SUBPRODUTOS RES

Medidas de controle: A) Controle do tráÍego: a definição de

um limite de velocidade para os veículos de transporte interno é

uma medida que auxilia a diminuição de partÍculas solidas

suspensas no ar e de poeira.

B) Manutenção periódica e regulagem dos equipamentos e

máquinas operados durante as atividades desenvolvidas no

empreendimento para mínimização de ruÍdos produzidos.

C) Aspersão de água nas vias de acesso nos períodos onde os

índices pluviométricos apresentam-se com déficit de chuvas,

compreendido entre os meses de junho e setembro,

caracterizado pela baixa umidade relativa do ar e ventos mais

intensos, na frequência em que for necessário, de acordo com

a intensidade das atividades, a fim de minimizar a suspensão

de particulados no ar.

Destinação

final do

resíduo

Os resíduos
serão

destinados
para a

Associação de
Catadores de

Materiais
Recicláveis
Nova vida -
ASCANOVI.
Doação e/ou

Associação dr

Catadores de
Materiais

recicláveis
Nova vida -

ASCANOVI
Doação e/ou

Associação d
Catadores dr

Materiais
recicláveis
Nova vida -
ASCANOVI
Reciclagen

e/ou
Associação r

Catadores c

Materiais

Nome do

resíduo

Quantidade

Gerada (kg/mês)

Disposição do

resíduo na área do

empreendimento

Papel,
papelão,
plástico

ldentificação dos

resíduos solidos

(ldentiÍicar cada

resíduo sólido

coníorme etapa do

processo produtivo)

administrativo Não inerte

Classif icaçã

o segundo a

ABNT NBR

10.004

Em tambores
separados por cores,
para distinção e
diferenciação dos
resíduos

Produçáo Não inerte Sem quantiÍicação

Aprox. 35

Tambores

Bota, meia-
bota, tênis,
perneira,
coturno

Luva

Produção Não inerte Sem quantificação Sacos, caixas, big bag
Tambores

Não inerte Sem quantificação Sacos, caixas, big bag,
Tambores

los,
capacete de
segurança,
capacete de
moto rotetor

Produção
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auricular recicláveis
Nova vida -
ASCANOVI

SUCATAS
Material
ferroso (peças
usadas,
chapas
usadas)

Produção Não inerte Sem quantificação Area coberta (cômodo)

Reaproveitame
nto e/ou

Coletado pela
IPATINGA

COMERCIO
DE METAIS E

SUCATAS
LTDA

ResÍduos
gerados no
refeitorio,
como restos
de alimentos,
e embalagens
de alumínio

Administraçãolárea
comum

Não inerte Sem quantificação Sacos fechados,
tambores

Quando há
sobra de

alimentos, o
mesmo é

distribuído
para os
animais

(cachorros)
que ficam nas
proximidades

do
empreendimen

to, já às
embalagens
de alumínio,

são
direcionados

para
Associação de
Catadores de

Materiais
recicláveis
Nova vida -
ASCANOVI

A destinaçao final dos resíduos deverá ser feita por empresas ambientalmente regularizadas pelo ôrgão ambiental

competente.

5.5 RUÍDOS E V|BRAÇÕES

O exercício das atividades no empreendimento implica o

uso de equipamento que constitua fonte de ruído ou

vibração capaz de produzir, fora dos limites do terreno

do empreendimento, níveis de pressão sonora ou

vibração?

(x)Não
( ) Sim. Descreva abaixo as medidas mitigadoras

Caso sim, apresentar laudo de ruídos conforme estabelecido pela Lei Estadual no 10.100/1990 e Resolução Conama n'

0'l/1990 (Para os empreendimentos em operação).

5.6 QUALIDADE AMBIENTAL

5.6.1 Qualidade das Aguas Superficiais

( ) Não se aplica

(x ) Não

( )Sim
Número de pontos amostrados

Parâmetros amostrados

Existe programa de monitoramento da qualidade das

águas nos corpos receptores sob influência direta da

atividade do empreendimento?

4
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Resultados das análises

s.o7 Oúátiuade das Águas subterrâneas

Existe programa de monitoramento da qualidade das

águas subterrânea sob influência da atividade do

empreendimento?

( x) Não se aplica

O Não

( )Sim

Profundidade

freático

do lençol

Parâmetros amostrados

Número de pontos de

amostragem

5.7 FAUNA

(x )Não

Houve/há impacto sobre a fauna durante a implantação

ou a operação do empreendimento?

Se sim, descrever medidas

adotadasiplanejadas para mitigação e

controle dos impactos sobre a fauna na

Area Diretamente Afetada pelo

empreendimento:

( x) Não

Anexar Programa de Manejo de Fauna,

conforme Módulo 6.

Haverá necessidade de captura, coleta e destinação de

fauna? ( )Sim

5.8 OUTROS AGENTES CAUSADORES DE IMPACTOS AMBIENTAIS

( )NãoEsse TR abordou todos os possíveis impactos ambientais negativos relativos à instalação ou

operação do empreendimento? (x )Sim

lnformar abaixo possíveis impactos ambientais negativos e positivos referentes à instalação ou operação do

empreendimento não abordado nesse TR, bem como as propostas de medidas rnitigadoras, ações de controle

ambiental, planos de acompanhamento e monitoramento dessas medidas.

O caulim beneficiado pela empresa MBM - Minas Brasil Minérios, utiliza técnicas baseadas na metodologia a seco. Este

método, além de ser mais sustentável, tem custo mais baixo e atende perfeitamente a demanda de mercado traçada por

esta empresa.

O processo de beneficiamento a seco é mais simples, sendo realizado quando o caulim já apresenta alvura e distribuição

granulométrica adequada, bem como baixo teor de quartzo. Nesse processo, o caulim bruto é inicialmente fragmentado

abaixo de 2,54 mm, sendo em seguida conduzido para secagem em secadores rotativos. Após seco, o caulim é

pulverizado em moinhos de rolo, para então ser classificado por tamanho, através de um processo denominado flotação

com ar, onde as partículas mais finas são conduzidas para o topo do aero separador por uma corrente de ar quente,

havendo assim a separação de partículas por tamanho.

11
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Figura 01 - Fluxograma do processo produtivo da empresa MBM - Minas Brasil Minérios.

Escritórios, Portaria e Vestuários

O prédio do escritório, construído em alvenaria, reunindo os departamentos de administração e operação da indústria, está

localizado em área separada dos demais prédios de apoio.

A portaria está localizada na estrada do empreendimento, prestando-se ao controle da entrada e saída de pessoal e

materiais e vigilância.

As instalações dos vestiários, com capacidade de atendimento para cerca de 14 funcionários, escalonados em 02 turnos, é

composto por um salão para mudança de roupa provido de bancos e armários e outro com chuveiros, lavatórios e

instalações sanitárias em número compatível ao estabelecimento pela NR-24 - Condições Sanitárias e de conforto nos

Locais de Trabalho.

Refeitório

O refeitório foi construído e serve ao pessoal administrativo e de operação da indústria, tendo o seu dimensionamento sido

feito em atendimento ao disposto na referida NR-24 supracitada.

Abastecimento de Áqua. Enerqia Elétrica e Comunicação

A partir de uma subestação, já instalada pela empresa, nas proximidades da área, uma iinha de media tensão conduz a

12
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energia até a área da indústria.

O abastecimento de água para uso doméstico é realizado através de uma captação superficial no afluente do Córrego do

Martinho. Todo o processo de beneÍiciamento é feito a seco, não utilizando água em seu processo produtivo.

O sistema de comunicaçôes é constituído basicamente de centrais telefônicas tipo PABX, Fax, lnternet, Skype e telefones

Celulares, para comunicações internas e externas.

Não haverá necessidade de construção de instalaçóes para apoio na área da indústria, visto que a empresa já se encontra

em operação.

SequranÇa e Hiqiene de Trabalho

As medidas de segurança são estabelecidas em forma definitiva compostas basicamente de:

. tVlanutenção das proteções já implantadas nos limites do empreendimento onde existe constante vigilância da área,

visando não só a segurança patrimonial como também evitar que as pessoas estranhas penetrem na área de serviço,

expondo-se aos riscos normais a este tipo de atividade.

. Um sistema de prevenção de acidentes será instalado havendo, para isto, pessoal específico e um corpo de voluntários,

periodicamente treinados, para situaçôes de emergência.

. Quanto à proteção dos trabalhadores, todas as medidas são adotadas visando garantir a integridade dos mesmos,

através do fornecimento de água potável nos padrÕes de qualidade estabelecidos por Organizações de Saúde, adotando-

se medidas que previnam contra transmissões de doenças contagiosas, manutenção de sanitários limpos e desinfetados,

manutenção de toda a área livre de possíveis focos de proliferação de insetos e roedores, eliminação ou restrição de

poluidores ambientais, etc.

. Com relação à prevenção de acidentes, procurar-se-á eliminar todas as condiçÕes inseguras (organização, limpeza e

sinalização de todas as áreas, proteção de partes perigosas de máquinas e equipamentos, manutenção periódica de

máquinas, equipamentos e instalaçÕes, utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual, etc.) e prevenir

contra atos inseguros (através de treinamento, conscientização, motivação, cartazes, etc.).

GERAÇÃO DE RESíDUOS SOLIDOS E EFLUENTES SANITARIOS

Segundo a PNRS - Política Nacional de Resíduos Solidos (Lei no 12.30512010) - são considerados resíduos sólidos os

materiais, substâncias, objetos ou bens descartados nos estados solido, semissólido ou líquido cujas particularidades

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos da água.

Esses resÍduos resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, de

varrição e que, em determinado estágio ou processo, não possui mais utilização viável.

Os resíduos solidos são classificados de diversas formas, as quais se baseiam em determinadas características ou

propriedades. A classificação é relevante, pois auxilia na comunicação, viabilizando o gerenciamento dos resíduos e

facilitando os trabalhos de segregação e disposição adequada.

13
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a empresa MBM - Minas Brasil Minrário§, realizará a triagem dos resíduos, obedecendo a Resolução CONAMA n" 275101,

da seguinte forma:

Triaqem dos resíduos sólidos

Na MBII/ Minas Brasil Minérios LTDA, os resíduos sólidos serão segregados conforme os seguintes tipos: papel, plástico,

vidro, metal e orgânico. Essa segregação faz com que o seu tratamento posterior seja mais dinâmico e eficlente,

consequentemente, causando menos impacto ao meio ambiente.

Na área de triagern dos resíduos sólido!, haverá contentores e coletores, assim como sacos plásticos ou quaisquer outros

recipientes de acondicionamento de resÍduos que serão identiíicados com as cores padronizadas pela Resolução

CONAMA n" 275101

Tabela 01 - Padronização de cores dos contentores e coletores de resíduos administrativos qerados pelo

empreendimento MBM - Minas Brasil Minérios LTDA

Papel: impressos em geral, papeis de escritório, papelão, caixas em

geral, jornais, revistas, listas telefônicas, cadernos, papel cartão,

cartolinas, livros, apostilas, rascunhos, envelopes, blocos, embalagens

longa-vida, Íormulários de computador, e outros materiais similares.

Plástico: sacos plásticos, CDs, copos descartáveis de caÍé e de água,

pratos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas de

refrigerante e de água mineral, talheres plásticos, canetas, réguas,

isopores e outros materiais similares.

Vidro: garrafas, potes de produtos alimentÍcios, copos e similares.

Atenção: vídros quebrados serão colocados em caixas de papelão

ou embrulhados em jornal para não machucar o responsável pela

coleta.

(
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AGONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS

O processo de acondicionamento de resíduos sólidos. é o ato de depositar os resíduos nos recipientes designados e

apropriados para cada um, de acordo com suas caracterÍsticas e possibilidade de reaproveitamento, tratamento ou destino

para reciclagem.

São exemplos de recipientes de acondicionamento: lixeiras, tambor, bombona, isotanque, big bag, sacos de ráfia,

caçambas, entre outros.

Após seu acondicionamento, os resíduos serão recolhidos e transportados com equipamentos adequados ou manualmente

pelas áreas internas da empresa até a área de armazenamento temporário de resÍduos,

Os resíduos serão armazenados em área com uso especÍfico para tal fim, constituída de cobertura e piso impermeável, 
,

devidamente identificada, à espera de reciclagem/reutilização, tratamento ou disposição íinal adequada, desde que atenda

às condições básicas de segurança. Este empreendimento não gerará resíduos Classe I e o armazenamento de resÍduos

Classe ll seguirão as orientaçóes da NBR 11.174',1990.

Os resÍduos depositados no arnrazenamento temporário serão recolhidos e transportados, utilizando equipamentos

adequados, ate os locais de tratamento ou disposição final. O armazenamento temporário de resíduos não excederá o

prazo de um ano.

(

Metal: latas de alumínio, latas de produtos alimentícios, tampas de

garrafas, embalagens metálicas de congelados, pregos e outros materiais

similaies.

Orgânicos: sobras de alimentos, po de café, saquinho de chá, Íolhas

secag grama, cascas de frutas, verduras e ovos, palitos de dente,

madeiras de pequenas dimensões e outros resíduos similares.

Rejeitos: guardanapos, lenços de papel, papéis sanitários, etiquetas

adesivas, papel celofane, papel/embalagem metalizada, guardanapos,

bitucas de cigarro, adesivos e outros materiais similares.

1l_
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armazenamento de sucatas realizado, preÍerencialmente, em áreas cobertas, pois esses materiais

acumulam água, propiciando a proliferaçáo de mosquitos vetores de doenças.

DESTINACÃO FINAL

O destino Íinal dos resíduos sólidos e eÍluentes sanitários gerados a partir da operação das atividades previstas da MBM,

serão de acordo com a tabela 03 abaixo:

Com relação aos resíduos provenientes da fossa séptica, os mesmos serão recolhidos pela empresa COMACOL

EIVPREENDIMENTOS LTDA, e dispensados no sistema da COMPANHIA DE SANEMANETO DE MINAS GERAIS -
COPASA.

Os resÍduos considerados como re;eitos e inorgânicos, que não são recebidos pela Associação de Catadores de Materiais

Recicláveis Nova Vida - ASCANOVI, os mesmos serão destinados (pela própria MBM), quando houver demanda, para o

aterro «ja VITAL ENGENHARIA S.A; localizado no município de Santana do Paraíso - MG.

Tabela 03 - Resídugs e efluentes qerados e sua respectiva destinacão final

Tipo de resíduo Classificação NBR Destinação final

Papel, papelão, plástico Não inerte

Material ferroso (peças

usadas, chapas usadas) e

aluminio

Efluente liquido

proveniente da Fossa

Séptica

Não inerte

lnerte

Associação de Catadores de

Materiais Recicláveis Nova

Vida - ASCANOVI.

Coletados pela empresa

IPATINGA COMÉRCIO DE

METAIS E SUCATAS LTDA.

Será coletado pela

COMACOL

EMPREENDIMENTOS LTDA

e despejados no Sistema de

Tratamento de Esgoto - ETE

da COPASA.
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rvrÓouLÓG rÀNE
Marcar os anexos que acompanham o relatório

(Assirialados com * aqueles obrigatorios para todos os casos)

( x ) Anexo I - Arquivo shapefile e arquivo PDF de planta topográfica planialtimétrica georreferenciada, contendo os limiter

do empreendimento, a infraestrutura, a delimitaçào'das áreas propostas para intervenção em APP e/ou supressão dt

vegetação, a delimitação da reserva legal e das áreas de preservação permanente, cursos d'água presentes, os pontos dr

captação de água; as unidades de produçâo; os locais de tratamento e/ou disposição dos resíduos e efluentes; etc..

NOTA: Os arquivos digitais com a representaçâo dos objetos deverão ser entregues no formato shapefile (contendo, n,

mininto, as exlensôes.shp, .dbf, .sltx e .prj).Os arquivos deverão ser elaborados em coordenadas geográficas

referenciadas ao Datum oficiatdo SisÍáma Geodéslco Brasileiro e do Slsfema Cartografico Nacional, estabelecido conform

Resoluçao IBGE no 01 de 2015 como S/RGAS 2000 (codigo EPSG: 4674). A escala de produção dos dados deverá se

definida de acordo com a naturezA do fenômeno representado. Quando necessário, deverão ser observadas as condiçõe

exigiveis para a execução de levantamento topográfico normalizadas pela NBR 13.733. Os arquivos digitais devem st

encaminhados em mídia fisica adequada.para o armazenamento unico e integral dos dados (CD-R ou DVD-R). A/ém diss,

deverão ser abservadas Íoc/as as orientações técnicas disponibilizadas na IDE-Sisema.

( )Anexo ll- Copia do certiÍicado de registro no IEF para consumo de carvão vegetal, se exigido no RAS

( )Anexo lll- Cópia do certiÍicado de registro no IEF para consumo de madeira, se exigido no RAS

( x ) Anexo lV - Um dos seguintes estudos espeleológicos, se exigido no RAS:

( x ) Estudo espeleologico conforme Termo de Referência de critério locacional

( ) Estudo espeleológico conforme lnstrução de Serviço Sisema no Oü2A17

( ) Plano de monitoramento de impactos reversíveis sobre cavidades, suas medidas mitigadoras e de controle

( )Anexo V - Anuência da concessionária local, responsabilizando-se pelo tratamento do efluente industrial, se exigido r

RAS.

( ) Anexo Vl - Proposta de monitoramento do efluente líquido sanitário lançado em sumidouro projetado de acordo con

ABNT NBR 7229, se exigido no RAS.

( ) Anexo Vll - Proposta de monitoramento para a fertirrigação, de acordo com o projeto dessa técnica elaborado r

conformidade com as norrTlas em vigor, se exrgido no RAS.

( )Anexo Vlll- Laudo de ruÍdos conforme estabelecido pela LeiEstadualno 10.'100/1990 e Resolução Conama n'01/19

(Para os empreendimentos em operação) , se exigido no RAS.

( ) Anexo lX - Programa de Manejo de Fauna compreendendo inventariamento, resgate e/ou monitoramento, de acor

com a fase do licenciamento, quando couber.

( x ) Anexo X - Relatório Fotográfico. Deverão ser apresentadas as fotos do empreendimento evidenciando a situação at

(lançamento de resíduos e efluentes, captação de águas, principais benfeitorias, infraestrutura, dispositivos de tratame

dos eÍluentes e resíduos etc.).*

( )Anexo Xl - Cronograma de implantação do empreendimento, quando couber.*

( x )Anexo Xll - Cópia(s) da(s) ART(s) de elaboração do RAS..

( )Outros. Especificar
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

SUPRAM LESTE MINEIRO - Diretoria Regional de Regularização
Ambiental

Parecer nº 98/SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA/2020

PROCESSO Nº 1370.01.0040007/2020-82

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo de LAS/RAS n° 1864/2020

Análise Técnica

EMPREENDEDOR: MBM – MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA CNPJ: 04.776.796/0001-20

EMPREENDEDOR: MBM – MINAS BRASIL MINÉRIOS LTDA CNPJ: 04.776.796/0001-20

MUNICÍPIO: Caraí ZONA: Rural

Cuida-se de parecer técnico elaborado em atendimento à determinação emanada da Sra. Superintendente Regional de Meio
Ambiente do Leste Mineiro materializada no despacho alusivo ao Juízo de Admissibilidade Recursal (Doc SEI nº 19099037, de
29/09/2020), a fim de subsidiar o eventual juízo de reconsideração e/ou a decisão do recurso pelo Órgão Competente, por força do
disposto no Art. 47 do Decreto Estadual nº 47.383/2018.

Com relação aos itens elencados no recurso administrativo interposto pelo empreendedor/empreendimento, DOC SEI n° 19577050,
no bojo deste Processo Administrativo de LAS/RAS n° 1864/2020, temos a considerar:

Em 20/05/2020, foi formalizado, na SUPRAM LM, o Processo Administrativo nº 1864/2020, modalidade de Licenciamento Ambiental
Simplificado (LAS), via Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

Conforme caracterização apresentada, a atividade do empreendimento objeto deste licenciamento, em fase de operação é:
“Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais não metálicos, não instalados na área da planta de
extração”, código B-01-09-0, com área útil informada de 0,978 ha (Classe 2).

O Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA nº. 73/2020 menciona que em 14/11/2019, foi formalizado, na SUPRAM LM, o
processo administrativo de Licenciamento Ambiental Simplificado nº. 00222/2005/002/2019, classe 2, Peso 1, via Relatório Ambiental
Simplificado (RAS), o qual foi indeferido em razão da constatação de ausências e conflitos de informações apresentadas no processo.
Em 11/02/2019, foi formalizado no Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA), o processo administrativo de Licenciamento Ambiental
Simplificado nº. 574/2020, classe 2, Peso 1, via Relatório Ambiental Simplificado (RAS), o qual também foi indeferido pelos mesmos
motivos.

Em consulta aos pareceres de indeferimento mencionados no Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA nº. 73/2020 verifica-
se que há divergências quanto ao tamanho da área útil do empreendimento.

Extrai-se ainda do Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA n. 73/2020, o qual sugeriu o indeferimento do pedido pela
terceira vez, que:

            - O RAS informa que o empreendimento está localizado em área com remanescentes de formações vegetais nativas.
Entretanto, o empreendedor informa tratar-se de Campo Cerrado, apesar do empreendimento estar inserido no Bioma Mata Atlântica,
tal informação foi obtida junto à plataforma IDE-SISEMA.

  - O RAS indica que área total do empreendimento é de 0,960 ha sendo a área construída de 0,3218 ha. Em consulta ao IDE Sisema
em 03/12/2019, conforme figura 01, foi possível verificar a presença de algumas estruturas não identificadas fora da poligonal
apresentada pelo empreendedor. A atividade exercida no empreendimento tem como parâmetro, conforme a DN COPAM 217/2017 a
área útil, que é definida pela mesma norma como o somatório das áreas utilizadas pelo empreendimento para a consecução de seu
objetivo social, incluídas, quando pertinentes, as áreas dos setores de apoio, as áreas destinadas à circulação, estocagem, manobras
e estacionamento, as áreas efetivamente utilizadas ou reservadas para disposição ou tratamento de efluentes e resíduos, ficando
excluídas do cômputo da área útil as áreas de parques, de reservas ecológicas e legais, bem como as áreas consideradas de
preservação permanente e de patrimônio natural. Dessa forma, restou divergência quanto ao tamanho da área útil, considerando que
empreendimentos que possuem área útil entre 1 ha e 5 ha são de porte médio, o que somado ao critério locacional incidente, eleva a
classe do empreendimento para 3 e a modalidade do licenciamento para LAC1. A AAF obtida anteriormente foi para uma área útil de
0,1 ha. Considerando que pelas imagens de satélite as estruturas do empreendimento são as mesmas, conclui-se que o
empreendedor informou área inferior no licenciamento anterior. Diante desta divergência em relação à área útil e possível intervenção
em APP, observadas por meio das imagens de satélite obtidas junto á plataforma IDE-SISEMA e imagens históricas do Google Earth
Pro, foi solicitado esclarecimento por meio de informações complementares, as quais foram respondidas pelo empreendedor no prazo
estabelecido. Ressalta-se que verificou-se por meio do sistema CAP, que o empreendedor, após a fiscalização in loco pela Polícia de
Meio Ambiente, foi autuado por ter cometido as seguintes infrações: - em 30/01/2020, foi realizada uma fiscalização pela Polícia Militar
de Meio Ambiente na qual foi constatado que o empreendimento operava sem regularização, nesta ocasião a operação foi suspensa e
o empreendedor autuado (AI n. 220664/2020) e registrado no REDS n. 2020/005331862- 001. Ocorre que em 15/07/2020, quando a
Policia retornou ao empreendimento, constatou a operação do mesmo, caracterizando desobediência do Termo de Suspensão da
Atividade e gerando nova autuação (AI 223401/2020); - na mesma data, fora também constatada a disposição de minério (caulim) em
APP, fato também observado por meio das imagens de satélite já citadas acima. A disposição estava a menos de 30m do curso
d’água mais próximo, afluente do córrego Marambaia em uma área de 0,19 ha, aterrando e impedindo a regeneração natural da
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vegetação no local. Esta situação configura infração ambiental e é passível de autuação, sendo, portanto lavrado o AI n. 221074/2020.

O empreendedor informa em seu recurso administrativo, DOC SEI nº 19577050, que o referido processo foi indeferido com base no
art. 15 da Deliberação Normativa COPAM nº217/2º17, em razão do empreendedor em tese estar intervindo em área de preservação
permanente, justificando o parecer que o impugnante deverá proceder com a regularização da suposta intervenção, para
posteriormente requerer nova regularização.

 

Discussão

A DN COPAM 217/2017 estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os
critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A atividade desenvolvida pelo empreendimento em tela é: Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais
não metálicos, não instalados na área da planta de extração. A caracterização do empreendimento informa uma área útil de 0,978 ha.
O que enquadra o empreendimento em classe 2. Há incidência de critério locacional Reserva da Biofera, peso 1.

A Tabela 2 do Anexo Único da DN COPAM 217/2017 enquadra os empreendimentos em seis classes ao conjugar o porte e o
potencial poluidor do empreendimento conforme abaixo:

  Potencial poluidor/degradador geral da atividade

  P M G

Porte do P 1 2 4

Empreendimento M1 3 5

 G 1 4 6

Quadro 1: Tabela 2 do Anexo Único da DN COPAM 217/2017

Fonte: DN COPAM 217/2017

 

Assim, conforme a tabela supramencionada o empreendimento se enquadraria em Classe 3 (Porte M com Potencial Poluidor M), caso
possua área útil entre 1 e 5 ha.

A DN COPAM 217/2017 ainda traz no Anexo Único, Tabela 3, a fixação da modalidade de licenciamento, conforme abaixo:

 

  CLASSE POR PORTE E POTENCIAL
POLUIDOR/DEGRADADOR

  1 2 3 4 5 6

CRITÉRIOS
LOCACIONAIS DE
ENQUADRAMENTO

0 LAS -
Cadastro

LAS -
Cadastro

LAS -
RAS LAC1 LAC2 LAC2

1 LAS -
Cadastro

LAS -
RAS LAC1 LAC2 LAC2 LAT 

2 LAS -
RAS LAC1 LAC2 LAC2 LAT LAT

Quadro 2: Tabela 3 do Anexo Único da DN COPAM 217/2017

Fonte: DN COPAM 217/2017

 

Conforme o Quadro 2, empreendimentos enquadrados em Classe 3 com a incidências de Peso 1 são enquadrados na modalidade
LAC 1.

Assim, ocorre que, tendo o empreendedor informado área útil inferior a 1 ha caracterização do empreendimento, e, em análise à
imagens de satélite tendo sido verificada utilização de área superior, associada a possível intervenção em APP, sugeriu-se o
indeferimento do pedido.

Ressalta-se que o recurso administrativo interposto não faz menção ao tamanho correto da área útil do empreendimento, informação
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essencial para a definição da classe do empreendimento e sua modalidade correta de licenciamento conforme a DN COPAM nº
217/2017.

 

Conclusão

A equipe técnica da SUPRAM Leste mantém sua sugestão pelo indeferimento tal como apresentada no Parecer Técnico
SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA nº. 73/2020, vinculado ao Processo Administrativo de LAS/RAS n° 1864/2020.

 

Salvo melhor juízo, este é o parecer.

 

Governador Valadares, 01 de outubro de 2019.

          

           

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alicielle Souza Aguiar, Servidor(a)
Público(a), em 01/10/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Valadares Moura, Diretor(a), em
01/10/2020, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
20085957 e o código CRC 9423EA8C.

Referência: Processo nº 1370.01.0040007/2020-82 SEI nº 20085957
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