
GOVERNO DO ESTADO DE MTNAS GERÂIS
Secrctariâ de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáv€l
Superintendência de Meio Ambi€nte e Desenyolvimento Sustentável

o,.Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável da Noíe de
Minas, no uso de suas atribuições legais,

considerando que, foi solicitado ao empreendedor informações complementares, e as mesmas
foram protocoladas de forma insâtisfatória. Não há como dar continuidade à anárises tecnico-
jurídicas referentes ao licenciamento ambiental em questão.

Considerando o teor do parecer técnico e parecer jurídico, que recomenda o arquivamento do
presente processo pelos fatos e fundamentos legais expostos

Considerando, desta forma, a regra prevista na lei n. l4.l g4, de 3 I de janeito de 2002.

Determino o arquivamento do processo Administrativo - pA N- 00660/20 or/oo4/2o7s doempreendimento cantagaro Generar Grains s.A/Fazenda do cantagaro, cNpJ
L2'944.77o1ooo6-18, rocarizado no município de pddras de Maria da Cruz/MG.

Em ca-s9 de necessidade, remeta-se os autos à Assessoria Jurídica da SEMAD para que osencaminhe à Advocacia Gerar do Estado para inscrição do débito de natureza 
",i 

úi."i"r ",dívida ativa do Estado.

Encaminh.e-se os dados do presente processo à Núcleo das Denúncias Ambientais_NUDEN
para fiscalização de praxe e apuração de eventuais infrações ambienúis.

Montes Claros, 09 de maio de 2019.

Clésio Cândido Am
Superintendente Regional de Regularização Ambiental do NôÍte de Minas

SUPRÁM/NM - RUÂ GÁBRTEL PÀSSOS, o" 50, CENTRO, ÀÍONTES CL{ROS/NÍG
CEp: 39400_102 _ TeL (38) 322+]5u)

ATO DE AROUIVAMENTO



OF/SUPRAM-NM 156712019
Montes claros, 09 dernaio de 2019

REF.: ARQUTVAMENTO DE PROCESSO

Prezados Senhores;

Servimos do Presente para informar que esta superintendência procedeu ao arquivamento do
Processo Administrativo - pA N" oo66o/2ooL/oo412015 do empreendimento
Cantagalo General Grains s.A/Fazenda do cantagalo, cNpJ 12.944.170/0006-1g,
localizado no município de Pedras de Maria da cruz/MG, motivado pela apresentação de
informações de forma insuficiente.

Salientamos que o empreendimento será objeto de fiscalizaçâo e o desacordo com o disposto
nos artigo 4", 5o e demais do Decreto 44.E44lot sujeitaní o empreendedor à apuraçdo de
eventuais infrações ambientais, de acordo com a lei.

Salientamos tamMm que, em caso de constatação de débito de natureza ambiental para o
referido empreendimento, os autos do processo n" 0066o/2ooUoo4/2o15 serão remeiidos à
Assessoria Jurídica da sEMAD para que os mesmos sejam encaminhados à Advocacia Geral
do Estado para inscrição do débito de natureza ambiental em dívida ativa do Estado.

Ressalta-se, ainda, que o arquivamento do presente processo não impossibilita a abertura de
novo processo, desde que comprovada a inexistência de débito de natureza ambiental e desde
que não implique reaproveitamento dos custos referentes âo processo orâ arquivado.

Encaminhamos em anexo as custas finais do processo.

Atenciosamente,

d oAm
Superintendente Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas

JOÃO GUSTAVO REBELO PAULO
RUA DOUTOR SAj\ITOS, n" 223, BAIRRO CENTRO, CONJLTNTO 30S
MONTES CLAROS/IVIG
39.400-00t
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