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Ao Núcleo Regional de Regularização Ambiental

NMÓTEO

NRRA

A/C: Horades José de Oliveira r Analista Ambientâl r MASP:

5628664

Itair Camargo - Técnico Ambiental - MASP: 1020853-6

Janaína Abreu Alvarenga - Analista Ambiental - MASP: í 253745-2

Processo de Regularização Ambiental n.o 040400A0244115

ldentificação do Empreendedor: Edjamerson Leopoldo Dias Guerra

Número do CPF do Empreendedor: 871.163.9í6-49

lntervenção sem Supressão de GobeÉura Vegetal Nativa em Áreas de

Preservação Permanente - APP

Edjamerson Leopoldo Dias Guerra, já qualiflcado nos autos do Processo

Administrativo em referência, não se conformando com a decisão de V.Sa., que

indeferiu o pedido de intervenção em área de preservação permanente na Fazenda

Reino Encantado situada em Marlieria/MG nos termos do Relatorio Técnico de fls

139 a 141 desses autos e do parecer jurídico de fls.145 a 149 também desses autos,

cujo indeferimento somente tomou conhecimento através da solicitação de vista dos

autos em 1 5/0 112018, vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar seu

PEDTDO DE RECONSIDERAÇÃO, pelos motivos de fato e de direito que se

seguem:
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Tal qual relatado tanto no Relatório Técnico, quanto no Parecer Jurídico constantes

dos autos em referência, as intervenções requeridas em APP pelo empreendedor

destinam-se de infraestrutura para realização de pequena via de acesso de pessoas

e animais conforme determinação legal e a realizaçâo da obra (construção de

pequena via de acesso para pessoas e animais) foi considerada emergencial,

conforme ratificação técnica.

Portanto, em ambos os relatorios está descrita e comprovada a necessidade, face

ao caráter emergencial, de construção da pequena via de acesso de pessoas e

anrmats.

Consta do Parecer Jurídico que " Ocorre que, de acordo com explicação dos

especialistas, o empreendedor, apesar das solicitações das informações

complementares realizadas pelo órgão, não juntou documentos técnicos suficientes

para que houvesse a regularizaçáo da intervenção".

E,continua:

"Pelo motivo acima nota-se não haver como o parecer jurídico sugerir pelo

deferimento, tendo em vista o indeferimento técnico do pedido do empreendedor,

por falta de documentos necessários que possibilitassem a regularizaçáo do

empreendimento; e deixa a cargo do Superintendente a decisão deste pleito.

Recomenda-se o encaminhamento do presente processo ao setor de fiscalização,

para que, caso pertinente, sejam tomadas providencias funcionais cabíveis quanto à

autuação".

Quanto à reserva legal nos termos do Parecer Jurídico: " O empreendedor juntou um

CAR sem matrícula e sem Reserva legal especificadas, páginas 16118 referente à
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uma propriedade dele mesmo. E juntou um CAR referente à matrícula 07748 do

imóvel do Sr. Sebastião Alves de Almeida, com Reserva legal de 13,0588 ha (num

total de 59,6958 ha).

Ainda, "conforme escritura pública de compra e venda, página 08, o empreendedor

adquiriu o imÓvel em 2A14, portanto, data posterior ao determinado pelo artigo acima

descrito. Nota-se, portanto, gue a Reserva Legal do empreendedor não está em

conformidade com a determinação legal supramencionadas".

E, conclui que em razáo da autorização prévia para intervenção em APP para

execução de obra de caráter emergencial, devidamente, ratificada pela área técnica

deste órgão, o parecer não tem caráter vinculante, podendo, a autoridade

administrativa deferir ou indeferir, independentemente da conclusão externada no

Controle Processual.

II - DO MÉR|TO

Trata-se de pedido de reconsideração contra a r. decisâo que indeferiu a

regularizaçâo da intervenção de baixo impacto em área de APP nos termos do
relatorio da área técnica ambiental e ainda nos termos do parecer jurídico gue assim

se posicionou:

Com relação à área de reserva tegal tanto os pareceres jurídicos quanto à análise

dos técnicos basearam suas informações na promessa de compra e venda das
áreas do empreendedor e do imóvel do Sr. Sebastião Alves de Almeida, informando
que a área do empreendedor no tocante à reserva legal está em dissonância com o
artigo 40 do Código Florestal Mineiro (Lei n" 20.922, de 16 de outubro de 2013).
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Quanto à reserva legal nos termos do Parecer Jurídico: "O empreendedor juntou um

CAR sem matrícula e sem Reserva legal especificadas, páginas 16118 referente à

uma propriedade dele mesmo. E juntou um CAR referente à matrícula 07748 do

imóvel do Sr. Sebastião Alves de Almeida, com Reserva legal de 13,0588 ha (num

total de 59,6958 ha).

Ainda, "conforme escritura pública de compra e venda, pagina 08, o empreendedor

adquiriu o imóvel em 2A14, portanto, data posterior ao determinado pelo artigo acima

descrito. Portanto, a Reserva Legal do empreendedor não está em conformidade

com a determinação legal supramencionadas".

Nesse ponto, merece reconsideração a ser deferida haja vista que, o empreendedor

realmente adquiriu o imovel em 2014 através de escritura pública de compra e

venda. Porém, em 27107116 a referida escritura foi registrada no CRl, matrícula n.o

14283já com as alterações devidas.

Observando o disposto na referida matrícula comprovou-se no ato cartorário, AV-1-

14283, a transferência de ônus/reserva florestal informando que a mesma encontra-

se gravada na matrícula original do imovel de no 7748, tudo declarado e

representado no Cadastro Ambiental Rural CAR das referidas matrícutas, a

exemplo disso veja o disposto no registro de averbação AV-1 -14283.

"TRANSFERÊNCA DE ÔnuslnESERVA FLoRESTAL procede-se a presente

averbação, de ofício, para ficar consignado que o imovet constante da presente

matrÍcula encontra-se gravado com ônus relativo à Reserva Legal, conforme Av.01,

procedida na matrícula 7.748, datada de 28 de agosto de 20A7 , nos seguintes

termos: conforme Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal

datado de 29 de março de 2AOT , fica gravada a área de 12,0333 hectares

pertencente ao imovel retro matriculado, não inferior a 20o/o da área total, de modo

que sua utilização torna-se limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de
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exploraçâo, inclusive pelos herdeiros e sucessores dos atuais proprietários, a não

ser mediante autorização do IEF (...)

Esclarece-se que o CAR apresentado pelo empreendedor é o que fora juntado por

ocasião do registro da escritura pública do imovel com as especificações

determinadas à época da lavratura da escritura. E, o fato de encontrar-se sem

matrícula e sem reserva legal especificadas foi porque tal qual já informado na

documentação cartorária, o imóvel do empreendedor é uma fração

(desmembramento) da imovel matriz pertencente ao Sr. Sebastião Alves de Almeida
que a matriz original é anterior à 22 dejulho de 200g.

Salienta-se também constar na matrícula original 7748 (AV-8-7748) que o imóvel na

sua formação original foi desmembrado em três áreas; uma delas pertencente ao

empreendedor conforme escritura que se informa através da matricuta 14289,
portanto, a totalidade da reserva legal dos imoveis desmembrados se encontra e

continua preservada no imóvel matriz.

Posto isso, comprovou-se que a reserva legal se encontra em perfeita consonância

com a documentação acostada (certidões e CAR) com a legislação ambiental

devidamente preservada e averbada referente ao imovel em sua totalidade.

Considerando que o parecer jurídico teve sua manifestação amparado nas

considerações do relatório técnico, faz-se agora mister reportar ao próprio relatório

técnico e nos ofícios de esclarecimento cuja respostas também se encontram nos

autos, senão vejamos:

"...Conforme verificado em análise documental, foi apresentada Certidão de

Cadastro de Travessia Aérea n.o 124012014, emitida em 05/1 il2A14, regularizando a

travessia no ponto de coordenadas UTM X743.235, e Y.820.415, e dispensando a

outorga de direito de uso de recursos hídricos".
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1 - Nos termos do Parecer Técnico consta ainda que: "Foi apresentado o

projeto técnico da obra, porém não foi apresentada a Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART correspondente."

Foi apresentado o projeto com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no

14201500000002309479 referente ao pro.leto de execução da construção da ponte

com data de 25 de Fevereiro de 2015, reiterada a apresentação em 14 de Dezembro

de 2015. Portanto, deve ser reconsiderada a análise guanto a esse ponto, vez

que apresentada em tempo hábil o projeto e respectiva ART.

2 - Quanto à área de preservação permanente demarcada no mapa/croqui

apresentado encontra-se incompatível com a escala informada (fls. 117)

Em conformidade com os documentos já constantes dos autos a área de

presêrvação ambiental demarcada possui uma largura de 5 metros e deverá ser

recomposta conforme estabelece o Art. 16 § 1o, I da Lei 20.922 de 1611012013 assim

dispõe:

i nci so r do,not"]'J ffi â:ll : T"í,1!í:H:l,t:',T":;Í,ili"' g:f :;.' :ffi :5.::
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.

§ 1o - Nos casos de imóveis 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 Íaixas marginais em:

l- 5m (cinco metros) contados da borda da calha do leito regular, para
os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal;

Haja vista que, a propriedade possui área total inferior a í modulo fiscal, e a
planta em questÍio possui í escala de 1:3000, que se trata de uma escala para
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toda ârea da propriedade e uma escala de í:1í00 que é relacionada ao

detalhamento da área de intervenção como demonstrado na planta citada

acima e esta escala é estabelecida automaticamente pelo proqrama utilizado

oa ra elaboracão da mesma (ArcGlS) de acordo com a unidade de medida

inserida. que no caso é o metro.

3 - Também é do Relatório Técnico que "Após conferência da documentação

apresentada (Certidão de lnteiro Teor da área correspondente a Gleba 2 - folhas gg

a 101), e de posse do Memorial Descritivo que compõe esta Certidão, lançando-se

as coordenadas no Software Track Maker, ficou constatado que o ponto PT_V_56

mostrado na Planta do lmovel Georreferenciado (folhas 24 a 26) inexiste no

Memorial Descritivo, não conferindo com os vértices que delimitam a potigonal da

propriedade. Em síntese, o ponto em tela é existente somente na planta a

presentada".

De igual forma, esse item também merece ser revisto, eis que a Planta apresentada

utiliza como sistema geodésico de referência o WGS-84 (que é compatível com o

SIRGAS-2000 sendo que a diferença entre estes dois sistemas é de 0,01m, ou seja,

para o tamanho da propriedade em questão é uma diferença insignificante do ponto

de vista técnico, pois o processo em questão se trata de uma intervenção em APP e

o memorial descritivo constante na Certidâo de lnteiro Teor está em SAD-69. Assim

sendo, a planta apresentada não representa o memorial descritivo constante da

Certidão de lnteiro Teor, ou seja, são produtos distintos.

Ainda, por ocasião da intervenção em caráter emergencial, a ptanta apresentada foi

elaborada através de um novo levantamento topográfico feito na propriedade e teve

como ponto de partida o local da intervenção em APP. Em nenhuma ocasião foi

solicitada pelo órgão ambiental a planta que foi utilizada como base referencial para

confecção do memorial descritivo da Certidão de lnteiro Teor do imóvel.

\,

Ox
C
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Salientamos que a aceitação e homologação pelo cartório de registro

competente de planta e memorial desenvolvido em sistema geodésico de

referência SAD-69, na época, é de inteira reponsabilidade do referido cartório

de registro de imóveis, não tendo está consultoria técnica gestão sobre os serviços

cartoriais e notariais.

Esclarece-se ainda, a Resolução conjunta SEMAD/IEF Noí.905, dê 12 de agosto

de 2013, que dispõe sobre os processos de autorizaçáo para intervenção ambiental

no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, recomenda-se

tecnicamente que os mapas de uso e ocupação do solo sejam apresentados

em sistema geodésico de referência SIRGAS-2000 84 (que é compatível com o

wGS-84) sendo que a diferença entre estes dois sistemas é de 0,01m, ou seia, para

o tamanho da propriedade em questão é uma diferença insignificante do ponto de

vista técnico. oois o orocesso em questão se trata de uma intervencão em APP.

razáo pela qual também merece reconsideração esse ponto da análise técnica.

4 - Conforme o Memorial Descritivo, o ponto PT_V_55 fecha o polígono da

Gleba 2 no ponto PT_V_01(PT_V_55=PT_V_01). Contudo na planta

georreferenciada as coordenadas destes pontos não são coincidentes, sendo

tratados como pontos distintos, não conferindo com a descriçâo da Certidão emitida

pelo Cartorio de Registro de lmoveis.

R: O Memorial Descritivo foi elaborado no sistema geodésico de referência SAD-69

e a planta em WGS-84, os dois sistemas possuem uma diferença de

aproximadamente 65 metros e se a coorden ada do ponto

PT_V_01(PT_V_55=PT_V_01) for inserida sem conversão na planta que está em

WGS 84, os pontos não serão coincidentes. e em nenhuma ocasião foi solicitada
pelo órqão ambiental a planta em SAD 69 que é correspondente ao memorial
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descritivo. Portanto, de acordo com as normas ambientais correspondentes,

enguanto que a planta e memorial para análise cartorária foi realizada em sistema

geodésico de referencia SAD-69, elaborado certamente para atender às normas

cartorárias e não as normas ambientais contidas na Resolução conjunta SEMAD/IEF

1 .90512013, que é o caso dos autos em questão e que foram prontamente

cumpridas por este empreendedor.

5 Não foi apresentada anuência por parte do proprietário do imovel

permitindo a realização da compensaçâo ambiental sugerida pelo reguerente, já que

a mesma não será realizada na propriedade em tela, acompanhado de Mapa/Croqui

da área georreferenciada e as medidas mitigadoras para os possíveis impactos. A

compensação proposta será efetuada fora dos limites da propriedade, em uma

fração de terra pertencente ao SR. Geuson Domingos.

R: Em nenhum momento foi solicitado pelo orgão ambiental anuência do Sr.

Geuson Domingos. De todo modo, esclarece-se, conforme fotografias juntadas aos

Autos, o plantio das mudas foi efetuada com o acompanhamento e ajuda do Sr.

Geuson Domingos e nenhum impedimento foi imposto pelo mesmo durante o

plantio, ficando comprovada a ANUÊNCIA fÁClfn desse proprietário vizinho.

6 - No que tange a área destinada à Reserva Legal referente à Gleba 2, foi

informado que esta não se encontra em seu interior, e sim alocada no imovel de

origem. Conforme informações extraídas da Planta Topográfica (folha 137), a

Reserva Legal está averbada em comum para as Glebas 1 , 2 e 3. No entanto, não

houve delimitação da parcela referente à Reserva Legal da propriedade em questão,

Constam no processo dois recibos de CAR, sendo 1 recibo referente à propriedade

total e 1 referente à Gleba 2.

fin}:

46]
W
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7 - R: Quando da elaboração do CAR da Gleba foi inserido no programa a

reserva legal total como consta na planta em anexo e foi informado que o excedente

em vegetação nativa seria utilizado para compensar reserva legal de outra

propriedade (Glebas 2 e 3); quando o CAR da Gleba 2 fai elaborado, o programa

não permitia inserir a Reserva Legal da Gleba 2, pois a mesma se encontra fora dos

limites do imovel, apenas foi solicitado pelo programa o número do recibo do CAR

da propriedade na qual a reserva legal estaria alocada e sua respectiva área, por

isto na planta que delimita a área de reserva legal das glebas 1 , 2 e 3 demonstra as

áreas das glebas em conjunto e não separada, pois a versão do programa utilizado

na época apenas permitia fazer a inserção das informaçôes desta forma.

Apenas as últimas versôes do programa utilizado para fazer o CAR permitem a

inserção da poligonal da reserva legal quando a mesma está fora dos limites do

imovel e em nenhum momento foi solicitado pelo órgão ambiental que fosse

demarcado a área da reserva legal em separado das Glebas 1,2 ê 3, por estes

motivos que na planta consta a ârea da reserva legal de tais glebas em

conjunto.

Comprovando-se, mais uma vez o alegado veriflca-se no Oficio de reiteraçáo

solicitando especificações das informações complementares Processo

n.04040000244115, retirado no NRRA Timoteo em 161}il2016 (fls.93).

Item 1- Documentação

"Apresentar Certidâo de lnteiro Teor emitida pelo Cartório de Registro de lmóveis

atualizada com menos de 1 (um) ano;

Item 2 - Documentaçáo Específica:

Apresentar Projeto Técnico da obra, plano, atividade, ou projeto referente à utilidade

pública ou interesse social com a localização georreferenciada na planta topográfica

í\bq
b)

\7
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conforme especificado no item 7.2.1 .1 do verso do Requerimento Padrão,

acompanhado de Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART.

Item 3 - Planta Topográfica

Copia digital e três vias impressas da planta topográfica planimétrica contendo, no

mínimo, malha de coordenadas, datum horizontal, identificação da carta e fuso;

orientação magnetica; área total do imóvel, localizaçáo georrefenciada das áreas de

preservação permanente e reserva legal; representação do uso atual do solo

contendo área com cobertura vegetal nativa por bioma, fisionomia e estagio de

regeneração; área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada

(..)assinatura do responsável técnico e ART.

Observação. a área de reserva legal deverá ser informada.

Item 4 - Cadastro Ambiental Rural - CAR

Apresentar CAR referente a propriedade em que se encontra a Reserva Legal.

Assim, os documentos juntados comprovam a apresentação de todos os requisitos

exigidos, inclusive o CAR da propriedade em que se encontra a Reserva legal, que é

a propriedade do Sr. Sebastião Alves.

8 - Finalmente. quanto às informações solicitadas nos Ofícios n.o 008212015,

de 25 de junho de 2A15 e 014712015 de 14 de dezembro de 2015, tem o seguinte:

lnformaeões Comnlemanfaras referanfa Aõ ofíc io n-o AOA2i2O'15 DE 25 D F

JUNHO DE 2015:

Iteml - Requerimento Padrão;

Item 2 - Plano Simplificado de Utilização Pretendida-PSUP;

Item 3 - Planta Topográfica;
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Resposta: Os itens acima citados, requeridos mediante ofício

NRRATIMOTEO/SUPRAM-LM No OO82I2O15 foram devidamente respondidos, na

íntegra, mediante Nota Técnica protocolizada, tempestivamente, através do

Protocolo NRRA/T|MÓrcO 040400 ao277 I 1 5, de 27 t 1ot2o1 5.

lnformacões Complementares referente ao ofício n.o 014712015. de 14 de

dezembro de 2015:

Iteml - Documentação;

Item 2 - Documentação Específica;

Item 3 - Planta Topográfica;

Item 4 - Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Resposta. Os itens acima citados, requeridos mediante ofício

NRRATIMÓTEO/SUPRAM-LM No 0147t2015 foram devidamente respondidos, na

íntegra, mediante Nota Técnica protocolizada, tempestivamente, através do

Protocoto NRRA/T|MÓEO 040400001 01 6/1 6, de 0 1 ngno16.

IM

L

>Í

ilr - A coNcLusÃo

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida o presente pedido de

RECONSIDERAÇÃO, de forma a submeter à reanálise por esta douta equipe

técnica comprovando a exaustão o cumprimento de todos os requisitos para a
concessão dos pedidos do empreendedor.

Alternativamente, na oportunidade requer:

b v
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Não sendo este o entendimento desta douta equipe técnica, o que não se espera em

virtude dos fatos e equívocos relatados, seja readmitido novo processo técnico

devidamente acompanhado do desentranhamento e efetivo reaproveitamento de

proletos, laudos, autos de fiscalização, vistoria técnica, taxas, anotações de

responsabilidade técnica ART, certidões de qualquer natureza, transitados e

julgados no Processo de Regularização Ambiental n.o 040400ü024Ért15, para que

continuem a surtir seus efeitos, em detrimento de prejuízos desnecessários.

Seja admitida e agendada Reunião de Trabalho, para alinhamento das questões

abordadas, num prazo não superior a 30 (trinta) dias.

Termos em que

Pede deferimento e manifestação expressa deste conceituado órgão, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, conforme determina a legislação vigente.

Timóteo, 16 de fevereiro de 2A19.

p/P Edja o Dias Guerra
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|.|UdeO RegtOnal de Regüanzaçã$Til.ntal de Timoteo. E-mail: nottmoteo@meioambiente ms sov br

ü hr[iil- §,r,,r, n;ir .grnio aurtanorna, ' cEp: 3b 180-071 , Ttmóteor MG -rer : 31 3847 6017
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Sustentável

Leste Mineiro

uo com lorguro inferior o 10 metros' o mesmo serÓ de 30

AAPPP oro cursos d'óg

metros eqüidistontes oo curso d' ogu.o.

3) lnexistêncio de Morco no Memoriol Descritivo e Existente no Mopo;

ControPosiçõo: Nos Memoriois D
V 5ó. Tod

escritivos (Vide folhos 21 t24 e 25129 dos Auto-s)

ovio o morco PT V 56 é Presente no Plonto que

nÕo exist.e o morc

comPõe o Process o 040 400002441
folho dos Autos) e noo é presente

Vide folho 20 dos Autos);

no Plonto que compõe o
oriol Descritivo tem

A Plonto tonto I u selo, iniciondo no

de ser o mes morco PT V5óqueé

morco PTI 400002 441 1 s (Vide folho

existente s Descritivos e lo comPoe processo

24 dos \e to2t2ol q (vi 1123, 25129 e 40 dos

04040 o morco PT-V-S
Autos) noo

Foi s

oco

Até
De
no

umo novo Plonto ge

emoriol Descritivo' (Vid

gerodo-no' Dotum
ãt ZO|Z4 dos Autos)

o de seu Memoriol
V 001 e fechondo

9 e2'

4)M

novo

o eloborodo no Dotum

srm, umo
demonstrodo no item o

otum WGS 84, Poré m ncl
'mponho moriol

ulorizoçÕo ombi entol olho 240244115. (

Descri' dos Aut
õo oPresentou umo

Assim sendo, emóriol Descritivo
Plonto gerodo iodo no Dotum WGS

encerrondo no mo no morco PT-V-05ó
84 e nÕo ocomponho

Jó é PÚblico (oficiol) que o Plonto ToPQg rófico do Propnedode deveró ser

opíesentodo no Sistemo de Coordenodos e Dotum de referêncio, ficondo

estobelecido como Podrõo o Dotum WGSB4 ou SIRGAS-2000, sendo necessÓrio o

config uroçõo do respectivo fuso em que o empreendimen to se enquodro,

quondo o orquivo de origem tiver como sistemo de coordenodos o podrÕo

Universo I Tronsverso de Mercotor (UTM) (Resoluçõo Conjunto SEMA

I eo5/20 1 3) .

D/lEF no

4
notimoteo@meioambiente.mg. gov. br
Timóteo/ MG - Tel.: 31 3847 6017NÚcleoRegionaldeRegularizaçãoAmbientaldeTimÓteo.E-mail:t

Rua: Antonio Sitva, ;; 2ã- Bairio Quitandinha, - CEP: 35.180-071'

\
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GOVERNO DO ESTADO DE MTNAS GERAT§
Secretaria de Estado de Melo Ambiàtíte e Desenvolvimento'sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambienta!
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste lllineiro
Núcleo Regional de Regularizafio Ambiental de Timóteo

5) lmplementoçõo do Medido de Compensoçõo;

Conlroposiçõo: No processo de regulorizoçõo ombientol 04040000244115 (Vide
folho l8 dos Auto); o Compensoçõo o ser reolizodo conforme delimitoÇõo no
Plonto oporece.de formo eqüidistonte ô estrodo, ou mois precisomente, no ponto
dq intervençõo ombientol (Vide folho 18 dos Autos).

\/

8) lnÍormoçôes Complemenlores opresenlodos

cobe ressoltor que no oto do vistorio tecnico "in loco" e no onólise técnico de,'
. informoções obtidos em compo e de documentos no processo de regulorizoçôo!

ombieniol O4O4OOOO2441I S, o PT_V_05ó despertou otençôo por estor presente nos

Plontos e nõo presenle no Memoriol Descritivo.

Núcleo Regional de RegularizaçáoAmbientalde Timóteo. E-mail: notimoteo@meloambiente.mg.gov.br

Rua: Antonio Silva, no 21 - Bairio Quitandinha, - CEP: 35.180.071, Timóteo/ MG.- Tel.: 31 3847 6017
Pâgina:314
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Contudo o mesmo Compenmçôo é d§rnitodo de formo diferente do
demonstrodo no poróg&kia'§!11§iÍ§tlil§§*§,1§tlg §pr-eçgtodo no processo de
intervençôo ombientol 04010@02441}6 MdB foe§ 2ó dosr§utos).

A Anuêncio pÇro o irnplernentoçÕo & Cernpew{i@ io que o mesmo nôo
ocorreró no pmcpÍiedode, é necessório qm o opramentoçôo do proprieiório do
propriedodià,irr§§§g,.,de.,,,.§íÚ'óconeró. É um prtrrcftiio logico, que o próprio
Requerenle jó se qntecipo com o opresentoçõo previo do Anuênciq. Cobe
ressoltor .tiuâ,,11:t:&it;l?§iplesentodo o Anuêncio d!&q§|g., em 02l,Qr[{20ló e o
reconhecimento por semelhonço do firmo pelo Cortório de l.lotos do Comorco
deTirnóteo,:.{êi§6ôumento,erndotodel9/O21&i§§iti§§§li€tú &§tl1pento
de Contro§§§&,Ç§s oo Pedido de Reconsiderqri$§'!ryffb folho 11ffi§,§iltcr§}l,'''"- §.lt:.rt:.,,i{§'t*{wa:!if ,&}.§W: 4tuÀ*- ::n -oh'êrvdtffi 

; ** w
co,{--§{i&ü o Requerimento Pofu.ffi''ffiWhrmoçõo sobre o
oerdqgdi§ffiffireo de Reservo Legol nffilg. em seüfu[.I.9 que diz: "
COpio 46 ffivios impressos do plontolqffi$ffiqr ptffi*ffi+"conlendo
no mÉún§ffifi§de preservoçÕo permoneffi '

;", -,tsÉiffiffi* -*i§ffil,a ,d#
- d n 1 ;ftiê'-ji* "ffi':l'^te- 1§]ê}*qq§&§!r.oe7)cAR',tr.ffi.;ffi u§* *@fl

Contro poiffiffiffi ,fi1iciol m enê,gffiç, u m o pro pried o d e com
óreo totoI de 5:9,ó958:,h,4,,tV,íd:e folho,: 84 do§,,'#utôs},

posteriormente roi *pre:ie,ntooo o cnn:no,,pioCesso,,0i40ffi00ifr24411 5, porém desto
prondá i *il+# 

.H .....'.6, .ôráa',,du,,, 
p 

. ÊiH#iffiffi$r..' ivioe fotho I t 9 dos

w

t

\-

\T
qi
l\

I
,
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável
Subsecretaria de Regularização Am bientat
Superintendência negional de Regutari zaçâo Ambiental do Leste Minei ro
Núcleo.Regional de Regutarizaçáo Ambiental de Timóteo '

*t
b

O processo protocolo 040 4OOOO244/15 teve como sugestÕo pelo equipe técnico,

o lndeferimento por consideror insotisfotório os informoçÕes opresentodos.

Dionte do exposto é encominhodo oo Jurídico poro oprecioçõo do Pedido de

ReconsideroçÕo do Empreendedor no pessoo de seu Consultor Ambientol, que

ocomponho o presente Memorondo.

Atenciosomente,

Núcleo Regional de Regularização.Ambiental de Timóteo. E-mail: notimoteo@meioambiente.mg.gov.br
Rua: Antonio Silva, no 25 - Bairro Quitandinha, - CEP: 35.180-071, Timóteo/ MG - Tel.: 31 3847 6017
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Decisão IEFISUPERVISÃO/RIODOCE ne. 006/20L9

Belo Horizonte, 1L de julho de 2019.

tuizo DE REcoNSl DERAçÃo

PROCESSO ADMI NISTRATTVO Ne: 0404 OOAOZ4/.I tS

REQUERENTE: ED,AMERSoN LEoPoLDo DlAs GUERRA

o supervisàr da unidade Regional de Florestas e 
- 

Biodiversidade Rio Docê do lnstituto Estadual de

-rorestas, no uso das or,ortiã:, lãntdas pelo art. 42. do Decreto Estad ual 47 -344120!8, tendo em vista

\ÚTecursoprotocoladoemtgdefevereirode20lscontraadecisãodelNDEFER|MENTodorequerimento
de autorização prr. int"rr"íçl-o .rúl"ntrr formalizado no pro."rro administrativo em epígrafe, tomada

oela autoridade co.p"t"r,"'l"e"pãii J".ia" NÃo RECONSTDERAR a decisão administrativa em questão e

iubmete, a decisão à instância recursal superior'

I

Sendoorecursoconhecido,proceda-seàelaboraçãodeparecerparajul8amentodoméritopelaUnidade
Regional Colegiada unc r-"'t" ü'inl]'o' qo ôont"r'r'oI-tli!:'l de Política Ambiental - coPAM' nos termos

iã".í.ôt. i".it" c, alínea c, do Decreto Estadual 46'953120:-6'

Não conhecido o recurso, proceda-se a efa-Ugr.iC13 !3 
parecer sem 

-julgamento -de 
mérito para

convalidação pela unidade *"ãio"tl totegiaaa !*9.t"*: iai*i'o' do Cãnselho Estadual de Política

Ambiêntal - COPAM; no' 
"'rno-ia-o 

trt-9e'inciso C' alínea c' do Decrêto Estadual 46'95312ot6'

Régis André Nascimento Coelho

Supervisor Regional - URFBio Rio Doce

MASP.: L'377 '405-4

scimento Coelho, SuPervisor(a), em

com fundamento no art' 6e' § 1e' do

asgi&&turs
*à*tràd'co

A autenücidade deste docum'ento pode ser conferida no site

EpJlseime, informando o código verificador 6094369 e

o código CRC 1D9DF sc3.

SEI ns 6094369

Referência: Processo ne 2100. 01.0004489/2019-6s

ffiit sluj

https:/lwww-sei'mg'gov br/sei/controlador' php? acao=documento imprimir_web&acao-origem=arvore-visualizar&id_documenlo=7244800&infra_
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Decisão

GOVERNO-DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Flore§tas

Documento assinado eletronica mente Por Régis

LL!O7l2O19, às L0:34, conforme h.orário oficial de
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