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DÉCIO FREIRE
SECRETARIA ESTAD1iIAt- tloS ~Ib IAtrnRN9E S E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - SUPRAMlNM-

UNIDADE REGIOI)IAL COLEGIADA DO COPAM- NORTE DE MINAS - URCINM

De inicio, requer que totlas as publicações/üuímações referentes ao

1110
"

I
I
I

. .
presente proceSl"o,INCLUSIVE, o despacllolJecisiio decorrellte tio

requerimento contido nesta peça processual deverão ser feitas

EXCLUSIVAMENTE em nome.do advogado DECIO FREIRE

OABIMG 56.543, tIeJlendo,aindll, serem remetidas para Avenida

Prudente de Morais, n, 1250, 7'" andar, Cidade Jardim, Belo

Horizonteli'vlG,CEP: 30.380-252, tU intimaçõe.fpostais em'iadas por

essa Superilltendência, SOB PENA DE NULIDADE,

Ref.': Auto de Infração n".46283/2014

SADA SIDERURGIA LTDA,. empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n°

06.069.703/0001-52 (Anexo n com sede na Rodovia MGT 496, Km 29, zona rural, no

município de Várzea da PalmaJM.G, vem, respeitosamente, perante V.Sa., através de seus
•

procuradores infra-assinados, conforme instrumento de mandato (Anexo 2), tendo em vista a

decisão quanto a .Defesa interposta em razão da lavratura. do Auto de Infração em epígrafe,

apresentar, tempestivamente, .R~CURSO,referente a suposta irregularidade constatada por.
técnicos deste r. Órgão Ambiental, com fundamento no art. 43 do Decreto Estadual n° 44.844/08,

pelos,fatÇlse fundamentos a seguir articulados:

•
1-DA TEMPESTIVIDADE

o art. 33, do Decreto nO44.844108, de 25 de junho de 2008,. que, dentre outras

coisas, estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicaçã~ das penalidades,

institui que:

.Art. 43. Da decisão li que se refere o art. 41'cabc recurso, no prazo dc -'
. trinta dias. contados da notificação a que se refere o art. 42,

independentemente de depósito ou c<lução, dirigido ao COrAM, ao CER(J.~ .
ou ao Conselho de Administração do IEF, conforme o caso. \S(,'
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DÉCIO FREIRE
Á' gecisão6zta~e~ &i rQeb~a~eês ~c5?a.d&resda empresa em02/05/2016,

~xta-feira. Pe1a contagem do prazo legal, de acordo com o ano 43 do Decreto 44.844I2Q08, é de

30 (trinta) dias o prazo para interposição de recurso da decisão referente à defesa interposta com

(ulcro no art. 33 do mesmo Decreto. Pelo art. 59 da Lei Estadual n° 14.184t2002, de 30 de janeiro

de 20"021, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública-.. .

Estadual, .exclui-se o dia da notificação e )nclui-se o último 'dia: Sendo o dia de inicio de

contagem um dia não útil, prorroga-se este para o primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, a

contagem do prazo iniciou-se em 02/05116, segunda-feira, e fi,orlará em 01/06/16, quarta-feira.

Demonstrada, então, a inequívoca tempestividade do presente Recurso Administrativo.

lI-DOS FATOS

A empresa Sada Siderurgia LTDA, foi surpreendida pelo recebimento da

_decisão de sua Defesa aprese~tada quanto ao Auto. de Infraçã~ n° 46283/2014. A decisão e'!1

comento;' exar,!da pelo Superintendente Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas e traz

como fundamento:

Com base nos-fundamentos da análise jurídica e técnica comlante nos
autos convalido as sanções impostas para o fim' de imputar a aplicação
pecuniária de multa no valor de R$ 87.352,35 (oitenta e sete mil, trezentus
e cinquenta e dois reais e trinta c cinco centavos) wm correções
monetárias:
I..)

o Auto de Infração n° 46283/2014, lavrado em 06/06/2014, narra no campo 9,

cómo possíveis infrações ambientais cometid.as na área do empreendimento:

"O empreendedor vem descumprindo o embargo. de atividade imposto
pelo AI n" 48.72512015. confomlc constatado em vistoria realizada no.dia
18/09/15 (Auto de Fiscalizaçào nO 034120 I4, lavrado em 19109/14 ):'

Por seu turno, o Auto de Infração nO~8.725J2014, lança como descritivo da

infração:

"A indústria vem lançando efluente ol'eoso em uma lagoa artificial sem
impenneabilizaçllo. a qual se localiza dentro da área de Reserva Legal.

t Art. 59 _Os pmzos começam a correr a partir"do dia da ciência oficial do interessado. excluindo-se da contagem o
dia do oomeço e incluindo-se o do vencimento. . .
~ 10 _ Cunsidera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte au do vencimento se este cair em dia em que'
não houver expediente na reparti cão ou em gue for ele encerrado antes do horârio nonnal,
Lei Estadual n° 14.18412002. Disponível em: wW'.','.almg.gov.br. Acesso em: 23/05116' .
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DÉCIO FREIRE
& A & ânpQn&eJo J\erP dgo~~oresíduos industriais de forma

ambienlalmente inadequada. em uma área denominada como depósito de
sucata/resíduos, bem como em área dentro da Reserva LegaL"

Entretanto, confonne se verá a seguir, a empresa não descumpriu ao embargo.
das atividades detenninado no Auto de Infração n° 48.725/201.4, não dando ensejo à lavratura do

Auto verg~tado, não podendo prosperar a decisão que.mantém a penalidade de Olulta aplicada.

Ademais, a decisão ora combatida, desconsiderou aspectos importantes da

Defesa apresentada e que dizem respeito à validade do Auto, p01s, demonstram vícios quê

.ensejam a sua nulidade.

III - DOS víCIOS INSANÁVEIS EXISTENTES NA AUTUACÃO E NA DECISÃO

ADMINISTRATIVA

o Auto de Infração convalidado pela i. Decisão ora recorrida, está eivado de

vícios graves, uma vez que' repleto de defeitos que lhe maculam a validade a ponto de tomar

inexigível a penalidade nele lançada, Percebe-se queJ) Auto de Infração combatido não obserVou

os requisitos que norteiam o ato administrativo, desconsiderando os 'comandos previstos em lei.

3.1. DA EQUIVOCADA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DA AUTUADA

OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM

Inicialmente, nqta-se que o órgão ambiental se equivoca ao tipificar"a suposta

conduta infracional da Recorrente, repetindo a tipificação adotada no Auto de Infração n°

48,725/2014, gerando duplicidade de infrações ambientais e, co'm isto, ferindo o princípio do nOl1

-bis in idem, norteador do direito administrativo,. que impede a imposição conjunta de sanções

pelo mesmo fato.

Conforme s.e verifica no Auto de Infração lavrado, a conduta do autuado de

descumprir embargo de atividade detenninado em auto de infração lavrado em data anterior, foi

tipificada pelo agente pelos códigos 122 e 129, do anexó I do art. 83 do Decreto 44.844/2008:

'Código . 122
Especificação das Causar poluição ou degradação ambiental de
Infrações qualquer natureza que resulte ou possa resultar

em dano aos recursos hídricos, às espécies ,

vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ,
ou ao patrimônio natural ou cultural"ou que
prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar

~:
da população.

,

, Classificação Gravíssima
I I \
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e o o ~

Pena - mUlfa simples; "

~'ou.multa simples e embargo de obra ou
atividade;

• ou multa diária.

Outras Cominações Quando for o caso, apreensão dos
instrumentos, petrechos, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na
infraçào. "

Código 129
,

Especificação das
Lançar resíduo sólido in natura a céu aberto,

Infrações
em tratamento prévio, em áreas urbanas e
urais.

lassificação . Gravíssima.

Multa simples;
ena multa simples e embargo de obra ou atividade;

ou multa diá6a.

Nota-se que são exatamente os mesmos tipos infracionais utilizados na,
I?vratura do Auto de Infração n° 48.725/2014, lavrado apenas dois meses antes do Auto de

Infração convalidado peJa' Decisão ora atacada, o que caracteriza de forma inequívoca a

duplicidade de sanção para um I1)esmo fato.

A existência d'e dupla sanção deve' ser combatida, precipuamente pela

autoridade fiscalizadora, uma ve~ qu~ macula o ato em repetição, ensejando sua anulação e das

sanções por ele aplicadas. Neste sentidO, ajurisprudência pátria é remansosa:

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO. DE [NFRAÇÃO AMBIENTAL -
MULTA - POLUiÇÃO DE SOLO E LENÇOL FREÁTlCO .POR
.VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL - DANO COMPROVADO -
QUITAÇÃO DO VALOR - NOVA AUTUAÇÃO - MonVAçÃO ~
MESMOS FATOS DESCRITOS ~O ANTERIOR AUTO DE
INFRAÇÃO - "BIS IN IDEM" RECONHECIDO - MULTA
AMBIENTAL ANULADA - PROCEDÊNCIA DO' FEITO -
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS _ ART. 252 DO
RIT1ISP - RECURSO NÃO PROV1DO. N~o trazendo a apelante
fundamentos s~ficientes fi modificar a sentença de primeiro grau, tendo
sido bem demonstrado fi ocorrência de "bis in idem" quanto ao último aUla
de infração lavrado, cujos fatos descritos são os mesmos contidos nos
anteriores áutos de infração, é de rigor. portanto, fi manutenção integral da
sentença que declarou nulo o último auto dc infração e de multa aplicado.
cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 251
do Regimento Intcmo deste Tribunal. .
(Tl-SP - APL: 10201501520148260577 .SP 1020150-15.2014.8.26.0577,
Relator: Paulo Ayrosa. Data de Julgamento: .19/0512016, 2" Câmara
Reservada ao Méio Ambiente, Data de Publicação: 22/0512016) (grifos
nossos)

•

DlRElTO AM13IENTAL E ADMINiSTRATIVO
ApEJ AÇÃO CÍ'!f;j AÇÀº H'I!! éTÓlil14

RECURSO DE
IN-FR 4ÇÀO
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& A ~~EQA[: .rP~J~CQL ~E MÉRITO - PRESCRiÇÃO _

QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO RECURSO
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO -
MULTAS APLICADAS EM RAZÃO DO MESMO FATO - VEDAÇÃO
DE BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO - ATO SEl\TTENCIAL,
MANTIDO. Tendo sido a rrialéri~ apreciada pelo Juízo de Segundo Grau.
não cabe sua 'apreciação novamente em âmbito de apeJo. O melo ambiente
ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela Constituição
Federal, cujo art. 225 o considera bem de uso _comum do povo. O
ordename'nto jurídico brasileiro veda a aplicacão da multa e;;;-
duplícidade pela mesma infração, em claro bis in idem. (Ap
5299612010< DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Julgado em 22/03/2011. Publicado no DJE !1104120 11)
(TJ-MT - APL: 00529964620108110000 5299612010, Relator: DES.
MÁRCIO VLDAL," Data de Julgamento: 22/0312011, QUARTA
CÂMARA CiVEL. Data de Publicação: 11/0.412011) (grilos nossos)

,

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
DANO AMBIENTAL. AUTUAÇÃO' DÚPLlCE INDEVIDA. .
Comprovada a autuação em duplicidade pela autoridade
fiscalizadora. impõe-se a anulação do segundo auto de infração,
afastada a çobrança da respectiva multa .. Se a autarquia alcançou o seu
objetivo com a primeira repreensilo, impedir a continuidade dos danos
ambientais, não há razilo para aplicar nova puniçilo, até porque a mera.
intençào de implantar loteamento não constitui ato punível.. Inversão da
sucumbência, que é mantida. por' auséncia de impugnação ..
Prequestionamento quanto fi legislação invocada estabelecido pelas 'raz,ões
de decidir .. Apelação provida. '
(TRF-4 - AC: 717 SC 2008.72.15.000717-0, Relator: SILVIA MARIA
GONÇALVES GORAIEB, Data de Jolgamento: 1511212009, TERCE1RA
TUR.\1A. Data de Publicação: O.E. 27/01/20 IO) (grifos nossos)

Conclui-se, pelo acima exposto, que a h. decisão ora combatida convalida Auto

_de Infração eivado de vício' insanável,.sendo premente e necessária a sua refonna para a anulação

do ato, já que este..aplica dupla sanção ao autuado, situação ca~egoricamente ';.edada pelos

princípios norteadores do processo administrativo.

3.2. DA ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA

3.2.1. DA INEXISTÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL E DE MEMÓRIA IfE

CÁLCULO DA MULTA

Outro princípio básico da atividade administrativa foi afrontado na Decisão em

comento, especialmente no que diz respeito ao valor da multa aplicada.

Inicialmente, porque se depreende de breve leitura do Auto de Infração que

~plicou a multa. diária convalidada que não foi indicado o dispositivo legal que norteia o cálculo

deste tipo de' sanção', Muito embora o campo 14 do Auto de Infra,ção descreva, de forma breve, a

fonna adotada para o cálculo, em nenhum outro campo o Auto de Infração foi indicado o

di,spósitivo legal que defina a metodologia empregada.

Além disto, inexiste qualquer memólja de cálculo ou document9 que O val!1a,

que demonstre de que form.a se chegou ao valor da mul!a convalidada através da Decisão

recomda. ,
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A falt; ~deáon~tr~ãPtraÇsplreàe -Q, ~io~al utilizado para a fixaçãoda

multa leva à desconsideração -do direito líquido. e certo da Recorrente em saber os exatos

conto'mos que sustentaram a punição que lhe foi imposta, para- que ela possa defender-se em

relação a cada um destes motivos.,

Desta feita, os equívocos aqui apontados, existentes no Auto de Infração e na

Decisão que o convalida, no momento em que toldam a exata dimensão do que deve ser discutido'

pela Recorrente, cerceiam o pleno gozo de seu direito de defesa, o que' deve ser combatido,,

excepcionalmente~ pela Administração Pública.

3.2,2, DA FALTA DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES

Outro ponto importante" e que acarreta a nulidade do Auto de Infração éuja

sanção fora c60validada pela Decis1ío ora vergastada diz respeito a inexistência de infonnações

quanto a aplicação de situações atenuantes e agravantes.,
Ad argumentandum, mesmo que cabível fosse ao caso a aplicação da sanção de

m~lta, resta daro que a autoridade fiscalizadora não cuidou sequer de adequar a sanção imposta

às singularida~es do ato. supostamente praticado, já que não se sabe se' o valor da multa 'foi

adequado ao cabimento das hipóteses previstas no art. 68, inciso I do Decreto 44.844/2008:

'.

•

Art. 6&. Sobre o valor-base da muita serão aplicadas circunstâncias •
atenuantes e agravantes, conforme o que se segue: '

I-atenuantes:

a) a eletividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos
.danos causados ao meio ambiente e recursos hídricos. incluídas medidas
de reparação ou de limitação da degradação causada. se realizadas de
modo imediato. hipóteses em que ocorrerá a redução da multa em trinta
por cento.

b) comunicaçào imediata do dano ou perigo à autoridade ambiental
hipótese em que ocorrerá a redução da multa quinze por cento;

c) menor gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos'
hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em trinta por
cento;

d) tratar-se o infrator de entidade sem tins lucrativos, micro-empresa.
micro-produtor rural ou unidade produtiva em regime de agricultura
familiar, mediaIi.te apresentaçãO de documentos comprobatórios
atualizados emitidos pelo órgão competenie, ou ainda tratar-se de infrator
de baixo nível socioeconômico com hipóteses em que ocorrerá a reduçào
da multa em trinta por cento;

e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos
problemas a,dvindos dc sua conduta. hipótese em que ocorrerá a redução
da multa em até trinta por cento; .

f) tratar-se de infração cometida em por produtor rural em propriedade
rural que possua reserva legal devidamente averbada e preservada hipótese ~
em que ocorrerá a redução da multa em até trinta por cento; ', •

g) "tratar-se de utilização de recursos hídricos para fins exclusivos de
COnsumob!lm~no hipótese em que ocorreríÍ redução de lrjnt~ por cento"

"
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DÉCIO FREIRE
& A ~ t~arº dl~tilha~ dl1ecQós~ídricospara fins de desscdentação de

animais em propriedades rurais de pequeno porte, hipótese em que
ocorrerá redução de trinta por cento;

i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas, hipótese em que
ocorrera a reduçao da multa em trinta por cento;

j) tratar-se ds: infrator que detenhaccertificação ambiental válida, de adesão
voluntária, devidamente aprovada pela instituição certificadora. hipótese 1-

em que ocorrerá redução de trinta por cento; (grifas nossos)

Acerca de tais considerações; vale ressaltar que as mesmas indicações de

redução da multa advêm de leitura do disposto no art. 15, 91°, da Lei nO 7.772, de 08/09/1980,
que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas

Gerais e estabelece critér!os para aplicação da sanção administrativa, prevendo que:

"*1" Para imposição e gradação da pcnaiidade. a autoridade competente -" ~
observará:

1- a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infrado e suas
conseguências para a saúde pública e para o meio ambiente:

11 - os antecedentes do infrator ou do' empreendimento ou instalação
relacionados à infração, quanto ao cumprimento da legislação ambiental
estadu~l:

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa:

,
V • a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos
problemas advindos'de sua conduta. (grifas nossos)

IV. a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos
danos causados ao meio ambiente;

Da leitura dos dispositivos acima transcritos conclui-se que nenhum' deles foi

considerado pelo ag~nte para li imposição da multa de R$ 87.352,35 (oitenta e sete mil, trezentos

e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

No presente caso, é. impossível apontar qualquer critério mínimo na aplicação

desta sa~lÇãoou a existência de qualquer resquício de proporcionalidade, já que não existe

nenhuma menção quanto à extensão da poluição- causada prejudicando sobremaJ;J-eirao exercício

do contraditório e da ampla defesa por parte?a Recorrente.

-Entretanto, verifica-se de plano, a possibilidade de aplicação de pelo menos

uma atenuante, qual seja: c) menor gravidade dos fatos tendo em vista .os motivos e suas

consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese em que

ocorre:á a redução da multa em trinta por cento.

De acordo-ainda com o art. 69 do Decreto nO44.844/08, as atenuantes devetão

ser aplicadas no valor-qase da multa, e elas incidirão cumulativamente, desde que não implique,
em redução de seu valor a menos de 50% do valor mínimo da faixa correspondente: Nota-se que

a redução permitida pela norma quanto à aplicação da atenuante acima- mencionada - até 30%
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DÉCIO FREIRE
,(triot?por cento) - enquad~se1-o ~at~m9deÇeJuç~ JJinQo, ~ que mais uma vez toma a não
aplicação de tal benesse injustificável.

Contudo, pela própria imprecisão do Autode Infraç"ãoiavrado, fica impossível.
identificar se esta ou quaisquer das outras atenuan'tes que seriam aplicáveis ao caso em tela,

foram consideradas na valoração da multa. Aliás, raciocínio' que também se âplic;l às agravantes,

visto que no campo 11, do Auto nO 48623/2014, não foram especificadas quaisquer agravantes.

Nota-se, por todo o exposto, que não bastasse a incorreta tipificação da conduta,
da Recorrente, rião existe a indicação nos ~utos sobre o raciocínio que levou a aplicação de multa

no valor de R$ 87J52,3~ (oitenta e sete.mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco

centavos) e, se houve a consideração da-atenuante aplicável ao càso.'

A precisa motivação para a aplicação di1penalidade adotada é indispensável ao

pleno exercício do direito de defesa por quem se veja punido pelo Órgão Ambiental. Pois sem

saber por qúe sua conduta recebeu aquele valor de multa, fic~ impossível para a, Requerente

demonstrar excesso de punição. .

Sobre isto,.ensina a professora Maria Sílvia'Zanella di Pietro, que:

Quanto ao objeto, ou seja" quanto ao meio de aç'ão. a autoridade sofre
limitações, mesmo quando a lei lhe dê várias alternativas possíveis, Tem
aqui aplicação um principio do direito administrativo. a saber, o da
. proporcionalidade dos meios aos fins; isso equivale a dizer que o poder
de polfcia não deve ír além do necessário para a satisfacão do interesse
publico que visa proteger: li sua finalidade não é destruir os direitos
individuais. mas, ao contrário, assel!.urar o seu exercfcio,
condicionando-o ao be'm-estar social: .s6 poderá reduzi-los quando em
conflito com interesses maiores da coletividade e na'medida estritamente
necessãria à consecuçãodos fins estatais. (grifo nosso)

Por t9do O exposto, foi comprovado que o ato administrativo 'praticado, qual seja,

a lavratura de Auto de Infração e aplicação de sanção lJIulta, carece de mínima fundamentação.

Não foram considerados agravàntes, atenuantes ou a conduta da emp~esa autuada quando da

aplicação da multa e as condutas apontadas como inadequadas foram narradas da forma mais

genérica possível, ou seja, urge que a situaçào da Requerente seja revista, pois caso contrário

estará a mesma completamente ao desamparo da lei.

Cóm a dévlda vênia, está claro a não mais poder: por inexistir fundamentação

para o. cálculo ,da m~lta, nào se 'levando em conta atenuantes que porventura possam existir, a

decisão combatida afronta princípios básicos do direito, especialmente os da legalidade,

motivação e razoabilidade, mostrando-se assim viciada e à mesma se impõe, por. consequência

imperativa, a nulidade que uma vez mais se requer.
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"

. n DA INEXISTÊNCIA 'fu:~A~ed~1:s<t;cttd?E9u~iDICO QUE EMBASARAM

,A DECISÃO

Conforme já demonstrado,-o Oficio n° 46812016 SUPRAM NM, informa sobre

a Decisão do Superintendente Regional que convalida da penalidade de multa diária e, cita que o

embasamento desta se encontra em análise técnica e jurídica constante nos autos.

Este oficio apresenta o extrato da Decisão .rec~rrida, que fora publicáda na

Imprensa Oficial de Minas Gerais, éonvalidando ~ sanção de multa aplicada, apresentando o

valor total do período em que o órgão ambiental entendeu que incidiu a multa e determinando a. ,
notificação do Recorrente para o págamento da multa ou o ingresso de Recurso Administrativo.

Desta feita, nota-se h. Decisão' não tr"ou.xe os elementos necessários à

elaboração da' correta e completa defesa da Recorrente já que não foram apresentados os

embasamentos técnicos e jurídicos que leváram à autoridade ambiental à tal conclusão.

Sequer foram encaminhados como anexos os pareceres técnico e jurídico que

ampararam a decisão e que poderiam trazer maiores infonnações quanto aos elementos que

. levaram à convicção do decisor.

Este fato reduz de fonna significativa os argumentos que poderiam ser aduzidos

pela Recorrente, ferindo de morte li princípio ~a ampla defesa, constitucionalmente resguardado

aos administrados.

Desta feita, ante a'inequívoca presença das diver~as nulidades aqui apont?das,

não merece prosperar a r. Decisão ora recorrida que convalida sanção aplicada por ato eivado de, '
vícios insanáveis.

IV - DO MÉRITO

4.1. DA INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO EMBARGO DETERMINADO

PELO AUTO DE INFRAÇÃO N" 48.725/2014

o Au~ode Infração 48.725/2014, obviamente, detenninou a suspensão daquelas

atividades envolvidas nas infrações ali descritas, quais sejam, a destinação de efluentes oleosos e

resíduos industriais de fonna inadequada na área de re.serva legal.

o embargo .ou a suspensão das atividades, aplicados através da autuação

administrativa possuem natureza cautelar, e .tem o condão de fazer cessar no momento da

. lavratura do auto a. atividade considerada potencia'l ou efetivamente lesiva ao ambiente,

independentemente de decisão administrativa definitiva. ~ '

•
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DBelO FREIRE
N & A S S n .rdI A n (),S I I' b' Io caso em comento, a àfiVlãa e consiõéraaã IlTegu ar pe o orgão am lenta se

resume na disposição de residuo:. industriais sólidos e oleosos em área de Reserva leg31 Foi esta

(e somente esta!) a operaçf\o que recebeu o gravame do embargo. pois. diferentemente da

atividade principal da empre'i:.t - prodwyão de fundido:> de ferro - não possui a r..:gul.aridade

ner.:t::ssána para ur.;orrer.

Desta feita, e entendendo .~ero correto, imediatamente ao recebimento d,l AUIU

de Infração n" 4g725f2014 a empresa providenciou a destinação de resíduos de [(Irma l,;orreta.

cessando qualqu<:r tipo d~ conduta que pude~.se dar azo à autuação. Com isto, t1.lnc. li-:.e ,",Ui:: o

embargo das atividades de destinação irregular de resíduos que ocorria tamo na áreü Je ~\::-<.:rva

legal quanto no pátio da empresa foi plenamente re:>pdtadu e I.:umprido, não ha'l'erhlo n que .se

tàlar no de:-'I.:umprim~moaduzido no AulOde Infração t1~48623/2014.

o próprió Auto de Fiscalização n° 034/2014, lavrado pdos ~ervidon:s Ju órgào

ambiental, relatam q'Je a irregu:aridade detectada no AulO de Infrayão n° -1-8725/2014[l..i i,;essada

quando citam, às t1.5 02.'02 do documento 'Iue:

".1 Lgt'a ..rtifidal de recebimento de ellllent<:~ Uk(h", :-:dt.,trial~.
<;lIn~tJ.tldJmente dentro.la área de res.:r\<J legal da PWFi .•.d,I'!" .!:..ncontra-
se com nível/conta de enuentes abaixo daquele verificadl' TI:Ivistoria
anterior, o que indica que os enuentes oll'flso~ não Vl'm ~t'ndll mais
direcionados a esta 11lgOll, conforme abllixo destacado,"

Portanto. por constatação teita pelos próprios servidores do órgilo .;)T101t'ntn1.o

embJrgo das ati'l'ídades imposto pelo Auto de Infração n" 48.725,2UI4 não ,;:.:;t;1-;enJo

de~L:Umpridopela Recorrente. o que demonstra que a r. Decisão exarada deve ser revi.:.t<l.

Já. quanto ~os n:síduos indl1.'itriais disposto.:; de forma amhít:lltalmeT1te

inadequada na Reserva L:gal e no pitio da empresa, às fis. 01/02 do Auto de Fbcujiuçào n°

03<l:2014, os servidores rdatam qut: a empre~à realizou melhorias no sistema de abJ:>tel.:imento

de veículos, recomendJnJo apenas J adequação destas melhorias às normas Ja A.BI\ T. Isso

tambem toi cunstatado pelos próprios fiscais que lavraram o Auto de Infração n. ..J-ó.8'~3.21I I4.

Ainda na folha 01 do auto de Fiscalização n. 034:'2014. O~ ~ervidores

ambientais anotamm qu;;:. durante a tiscaliJ:a"ão, não foram veriticada~ atjvidad~~ J~lJ ~dor de

lavagem de peya:, e equipamentos.

E:n outro momenhJ, às 11s. 02/02 do Auto de Fisçalizuyào, 0" ~elvidores

ambientais informam que nào tOI .:onstatada a presença de caixas de armazenamenlo de lim:llha

de ferro tia via de circulação. Os tiscai:>observaram e anotaram no dOl,,'Umentode tj~...:ali.-:o..,:ào4ue

o óleo ~ recolhido em contêineres e reutilizado na própria empresa.

Em continuidade. o~ fiscais relatam que as melhorias ocorrida:- nll pitio de

resJctuos que vem sendo reestrutumdo. Foi venficado que os tambores e contêi"eres contendo
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DÉCIO FREIRE
óleo foram, quase que. n~sui\o?ali~ad<2 r~o~icf3.s90 QcaP.e segundo informado foram

encaminhados à disposição final adequada.

Portanto, através dos documentos produzidos 'pelos .próprios servidores do
. ,

órgão ambiental, não houve, continuidade na destinação inadequada de resíduos sólidos que fora

constatada no Auto de Infração n° 48725.

E fiem poderia deixar de ser diferente.' A disposição ambiental mente adequada é

cumprida desde meados de julho de 2014, tendo a Sada Siderur:gia prestado todas' as informações

solicitadas p~lo órgão ambiental nesse sentido já que ingressara no órgão ambiental com pedido

de Revalidação de sua Licença de Operação ..

A SUPRAM Norte de Minas expediu os oficios nOs 511/2014, 1255/2015 e

n1/2015 através dos quais são so.licitadas informações complementares referentes ao processo

de r~validação da Licença de Operação do empreendimento Sada Siderurgia Ltda., que incluem

exigências quanto a armazenamento e destinação adequada de resíduos industriais da empresa e. .
gerenciamento ambiental da área das lagoas existentes na,áre.a de Reserva Legal.

As medidas foram adotadas pela e~presa, o que se comp~ova através, dos

relatórios juntados aos autos n° 09183/2005/00212014 de Revalidação da Licença de Operação,

que fqram entregues em cumprimento das Informações Complementares formuladas pela'

SUPRAM NM {Anexo 3).

Sendo assim, por todas as razões acima expostas, comprova-se que ô Embargo
imposto pelo Auto de Infração n° 48725/2014 não está sendo descumprido, razão pela qual deve

ser reformada a h. D~cisão ora recorrida para ser declarada a nulidade do Auto de Infração n°

48623/2014.

V. DA COMPROVAÇÃO, PELA RECORRENTE, DA CORRETAPESTINAÇÃO DOS

REsíDUOS INDUSTRIAIS

Por todo o esposado até o momento, é claro e inequívoco que não ocorrera o

descumprimento do embargo aplicado pelo Auto de Infração n° 48725/2014. Desta feita, como

inexiste o fato que gerou o Auto de Infração n° 4628312014, a Decisão ora recorrida que

convalida sanção por ele aplicada deve ser reformada para que se declare a nulidade deste Auto e

da penalidade de multa diária.

Entretanto, ad argumentadum, caso es~a conclusão não seja partilhada com o

órgão julgador do presente Recurso, é necessár~a a correta delimitação do períod~ de incidência (DQ.
da multa diária aplicada pelo Auto de Infração, uflla vez que este dado não restou claro na '--\'

Decisão recorrida o que, per se, restringe sobremaneira o direito de ~efesa da empresa.
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Neste pa~ut/" ~ ~cQ,á& fetÓ},laPdoQ.tânas que foram debatidos em

preliminares: o valor da multa aplicada na Decisão recorrida e a desconsideração de atenuante-":

aplicável ao caSG.

Embora sem fazer menção quanto ao dispositivo legal aplicável, i10 Auto de

Infração foi anotado que o valor da multa diária corresponderá a 5% do valor da multa simples

aplicada no AI n. 48.725, multiplicado pelo período que se prolongar no tempo e que o valor final
. .

.da multa seria calculado após o empreendedor comprovar que cessou o dano.

Considerando-se que o Auto foi recebido em 05 de (evereiro de 2015 e que a,

Sada Siderurgia êomprovou que cessou a destinação incorreta de resíduos em 2014, tentando,

ainda, firmar o Termo de Ajustamento de Conduta de que -trata o art. 70, S 10 do Decreto

44.84412008, não há que se falar em multa a ser aplicada, pois a comprovação da cessação dos

danos deu,se antes mesmo do recebimento do Auto de Infração pela Recorrente, o que impõem a

revisão da Decisão administrativa recorrida para anular o Auto de Infração nO46283)2014 e,. .
consequentemente a multa por elá aplicada.

Mesmo que sé cogite a aplicação da penalidade de multa diária pelo

descumprimento do embargo deve se .considerar que quando da realização da fiscalização para a

. lavratura do Auto de Infração nO46283(2014, já restou evidenciado qu.e o embargo não fora

descumprido e, portanto, não há periodo em que o valor da multa diária deverá incidir.

Desta forma, medida premente a sér adotada neste' momento é a revisã.o da

Decis?o ora recorrida para excluir o valor da multa de R$ 87.352,35 (oitenta e sete mil, trezentos

e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), por ela arbitrada, por ser esta medida da mais

lídima justiça!

v - DO EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO DO DECRETO 44.844/2008

A possibilidade de atribuição de efeito. suspensivo às penalidades impostas
•

- pelos autos de infração lavrados.lem observância ao Decreto 44.844/2008 encontra p~evisão no

art. 47, desde que seja firmado com o órgão ambiental um Termo de Compromisso, desde que

requerido no pra1;Ode interposição de defesa ou recurso administratiyo.

Prevê o referido artigo:

Art. 47. A defesa ou a interposição de recurso contra a penaliaade imposta
por infração às nonnas.ambientais e de recursos hídricos não terão efeito
suspensivo. salvo mediante assinatura e cumprimento no prazo fixado
pelos órgãos, do termo' de compromísso firmado pelo infrator com li

SEMAD e entidades vinculadas.
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&. A ~ 14:>QrJ';; J cin.BrnQe ~ que se 'refere o caput deverá ser

requerido no. prazo de apresentação da defesa ou do recurso. (grifos
nossos)

[",1

Desta feita, e de.sde já, pleiteia a empresa a celebração do Termo de

Compromisso previsto no ~lOdo art. 47 do Decreto 44.844/2008, que atribuirá efeito suspensivo

à decisão recorrida, enquanto tramita 0- procedimento recursal, sendo esta a única fanua de

minimizar os efeitos que advirão da manutenção do.Auto equivocadamente lavrado.

V]- DOS PEDIDOS

Ante a todo o.exposto, requer: '

a) Seja recebido e encaminhado o presente Recurso à apreciação do órgão julgador

competente;

•
b) Seja reformada a Decisão exarada pejo limo. Superintendente da SUPRAM NM para que

seja declárada a nulidade do Auto de Infração n? 46.283/2014 e consequentemente, da

multa áplicada, vez que demonstrados seus vícios insanáveis;

c) A consequente baixa e arquivm,nento do processo ad~inistrativo n° 918312005/005/2015;

,d) Na remota hipótese de não ser anulado o Auto de Ipfração, o que se admite apenas em

respeito ao: princípio da eventualidade, requer a Recorrente a adequação do tipo

infracional aplicado para o código 102 do art . .83, Anexo ~do DecreJo 44.844/2008, que

melhor amolda-se ao caso em comento;

e) Caso este ainda não seja o entendimento de V. 5a., requer seja feita a adequação do

período da multa imposta, para adequá-la ao período de descumprimento do embargo;

f) Alternativamente, requer a aplicação da atenuante prevista no art. 68, I, c, aplicável ao

caso e desconsiderada na Decisão;,

g) Requer ainda a celebração do Tenno de COlJlpromisso previsto no art. 47, 91° do' Decreto,
44.844/2008 para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso;'

•
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&ASSOCIADOS

h) Por fim, requer, para todos os fins legais e processuais. sob pena de nulidade, que TODAS

as intimacões e publicações relativas ao presente processo sejam feitas exclusivamente em

, nome do advogado DÉCIO FREI,RE, inscrito na OABIMG sob o n° 56.543. bem como

sejam as futuras intimações/notificações encaminhadas via posta! para a Avenida

Prodente de Morais. n° 1250, 8° andar, Cidade Jardim, CEP 30.380-252, Belo

HonzontelMG.

TeTInos em que, pede deferimento.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2.016 .

•

Dédo Freire

OAB/MG 56.543

.a;~uur,
M~ ClaudiaPinto '

OAB/MG 88.726

,
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GOVERNO DO ESTADO DE \fII\AS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Rcg:ularização Ambiental
~urtede !\tina... .

OFÍCIO SUP~\f N:III\" 98/2015- SI;PRAM NM
REFERÊNClA: ALTO f)E [NFRAÇkO N" 46283/20[4

PreZüdos Senhort:s.
Montes Claros, 19 de Janeiro de 2(JIS

,

Cumunicamos que em vistoria realizada no empreendimento Sada Siderurgia Lld:.L,
verificou-se que o empreendedor oomet.:u infra(,:i1o ambient::l1.

Em vista disso, foi lavrado a Auto de Infral,;ão n" 46283/2014 que ç~lamos
encaminhando.

Na oportunidade, conforme previsfio do ill't. 33 do Decreto 44)l44 de 25 de junho de
2008, lembramos que essa empre:;-.;adispoe do prazo de vinte dias, contados do recehimento
do Auto de lnfw,;ão, para apresentclI defes;i endereçada a Su'paintcnd,sncia RegiJllal de-
Meio Ambiente l;Desem 01vim~ntoSu~;.entjvel do Norte de Minru:;- SUPRAM/NM situada
na Avenida José Correia Machado, sin. lbituruna, Montes Claros/MO, Cep: 39401-bJ2.

Colocamo-nos a VOS~adispo~ição para esclarecimento de eventuais dú" idas.

Yuri Rafael de Oliveira Trovão _
Diretor Regional de Regularização Ambiental N1\1

'-,-~ (..;:, ,.-,( •..•.•...~.(,.~"
Rafaela Câmara Cordeiro
Gestora Ambiental_ Jurídico

ikw.w.l
lsabela Th:tyne Dias Amaral

Estagiária - Jurídico

-Sada Sid~rurgia Ltda.
Rodovia MGT 496 Km 29 Zona Rural
Vár.lcl1 da Palma-I\'IG
CEP:39.260-000

-- ------,\-'-'.:nida: Jo~éCulTe:,l \l.t';~lado, si n - Bairro IGiluruca - :vfOtltcS Gl:'O~ -11G----
CEP: 3';J4Cj.S32 - Te!: (3~) 3224-7500

•
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. 46283
COl'iTIi'lUACÃO DO AUTO D.E 11'FRAÇAO ~':

Folhm2,'2

-
lnf . Anigo Ar.<J.\o C6digo Inciso Alínl.'a

•
Ld.' ;mo I Resoíução DN Porto N" Órgãó

• .1.;< I- ,,3 X•, S<3 r .1.iI~
I••.~

~~
I

,

,
~
S

tl '"
Atenuantes

Agravantes..
N' Artigo.'Parág. lnL'Í.\o Alínea Redução N' ArrigojPan\g. Inciso T Alinca AulÍlclllo_.

"",,- .o ,.~ I5~. i l
! l

12. Relncidénda:OGeni:ricu O Espcdficu DNão foi posshc1 verifirar

Infrnção Porte Penalidade Vlllor OAcréscimo o Redução Valor Total

/VI DAdverrrociaDMulm Simples ~M\lltaDj:lria

• :2 M OAdverlênciaOMulta Simples i:8IMultll Diana
":,g~ DAdvcrtêncin D:>'1ulta Simple, DMultn Diána,.~~ OAdvencncía OMnlta Simpl~~[)Multa Diâria-,~. ,<. ClAdvertênciaDII.'lulla Simpks 01ul13 Diária i I:~ ,
o. ERI':

,
Kg de resendn IVnlor ERP por Kg: RS TUlal: R$,.

;g '" ERP: I Kg de pescado IValor ERP por Kg: RS Total: R5
••.'.
" "•• Vah)rtoml du; Elllolum~ntos de Rcpo,i,ào da Pesca; R5 ( )

• >~o-:; Valor tolal das multas: RS (
)

No caso de lldvertênc~, (> auhlado possui o pr370 d~ ,. .... dias f'arll atender as re.;omendaçücs constantes no cllmpD H. sob pena 'de

conversão em multa simples nn v::llor de RS (
)

Anotação ('llmplementarl ReCllmellllaçõcs! Ohseryaçõe;

" . ,",~ ,~ , , , " I.,. ( , ."'~ ,L~- ,

:si! ~ '" , . . ....,-,li'?"' ~ "1-1Js, ~
. 9fi

,
-":, '"OI ",.e.,-

--:~
.7I . r; . ? ," . T" -'

• 0 ':-~t . I G • ' .
';j :; &l- ,~ - ..Jn .J, ' ,
- .- •.. :. ....Q. - .- +.c,) u
••- U

• Nnnlc Completo IDe'F OCNPJ DRG

;;
. - "Ell(iereço: RlIlI, Avenida. ~l'. ~"!Km IBairro I Lügr<ldouro IMunicípio
~E- .

]i UF j Cl::P Ironc IASSinatura- ,( )

• Nome Complcte1 IDePF DCNPJ DRG
~,

-.;= Endcr~o: Rua, Avenida. etc. jl\"iKm IBairw i Logrndoul"D I ~.jimlcipio- ,,
UF ICEP IA~sinatur3

f:!. Fone
( )

() Aun.;ADO TEM O PRAZO DE ATÉ :'0 (YI:-ITE) [)lAS DO RECEBIM£:-','O DO AlfTO DE INFRAÇ:\O PARA O PAGAMENTO DA Ml.:LTAOU

~~~i~¥~~p~a~~tr;~~~?,~
'IDE OI;TROS LOCAIS E J\lSTRI:C()ES DE DHESA NO VERSO DA l'üLH..>,I)

L..ocal:
t14/7.-7 Di, n<'>,,,, 1'"'A,;o /,.--,/<.( Hora: Q'J,2~, l.;ri:rC1"X':"L'~ 1 (~:"1.Amulldo:Emprct:'ndimenln (Nome Legível)

•
~
.~ As,i\ianlra (lo senildor. Funç1!oNlnculo com o Autuado

" ""-"""."a<
~ 't><l.SEMAD [ ] F .AM [ J IH [ ] I(lA;"l [ JPMMG

Assinarum do Au\u:ldolRepresentUJlle Legal ,
. , , I

. .
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DÉCIO FREIRE
&1\550(:[1\1105

ANEXO 1

Comprovante inscrição CNPJ



Coft1p~ovante de Inscrição e de Situação Cadastral ~ Impressão

••• R"",ita Federal

http://vmV/.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaolImprimePagina.asp

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
._.._._--------------- --------------

Contribuinte,

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

e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE OE INSCRiÇÃO E OE SITUAÇÃO DATADEJlBERTURA
06.069.70310001.52 CADASTRAL 14/01/2004
MATRIZ

I NCME EMPRESIflIAl.
ISADA SIDERURGIA LTDAI~o ESTJlBELECIIl.ENTO(NOME DE FANTASLA)

I
CODIGO E DESCRiÇÃO DAATMOADE ECONCMCA PRINCIPAl.
29.49.2.99. Fabricação de oLltras peças e acessórios para velculos automotores não especificadas anteriormente

CODIGOE DESCRIÇÃOOASAT1~DADES EC{)NOMÇAS SECUNoAAlAS
24.51-2-00 - Fundiçilo de ferro e aço
02.10.1.01 • Cultivo de eucalipto
02.10.1.08 • Produção de carvilo vegetal- florestas plantadas
02.20-9-02 - Produçilo de carvão vegetal- florestas nativas
35.11.5.01 • Geraçllio de energia elétrica
35.13.1-00 • Comércio atacadista de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÁO DANATIJREZAJURlolCA
206.2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADAILCGR/lDOURO

I I NUIl'ERO II COMPLEMENTO IROD BR 496, KM 29 Si" PREOlO N 1

I CEP I I8AlRROOISTRITO

I I MUNIQPIO I ~39.260'()OO DAS INDUSTRIAS VARZEA DA PALMA MG
I ENOEREÇOELETRCMCO

I
I TELEFONE

II ENTE FEDERATI\()RESPOIlSAIlEL(EFR)
I._-

I SITUpÇÃOc.oDASTRAl. I IOATAOASITU,>çÃOCADASTRAL
ATIVA 22107f2005

I MOTl\O DE SITLAÇÃOCADASmAl.. I
I SITUpÇÃO ESPECIAl. 11 D!'iI"ADASrTUAÇKlESPECIAl......... ........

I de 2

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 23/05/2016 às 08:22:51 (data e hora de Brasllia). Página: 1/1

23/051201608:23

http://vmV/.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaolImprimePagina.asp
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ANEXO 2

Mandato de Procuração

Contrato social e alterações

Documentos pessoais do representante legal
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PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração. SADA SIIlERURGIA LTDA .• empresa inscrita 110

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nO 06.069,703/000\-52. com sede na
Rodovia MOT 496, Km 29. zona Rural, Varzea da Palma/MO, neste ato representada por
VITTORIO MEDIOU, brasileiro. casado. empresário. pOltador da Carteira de Identidade Il~
M - 1.065.297. expedida pela SSP/MG. inscrito no Cadastro da Pessoa Física - CPF sob o n°
253.590.966-91, residente e domiciliado na Rua Cal~bria. n(\ 821. Bandeirantes. Belo
Horizonte/MO. nomeia c constitui seus bastantes Procuradores os Drs. DÉCIO FREIRE,
brasileiro. divorciado. advogado inscrito na OAB/MO sob o l{' 56.543, na OAB/R.! sob o lI.u

2.255/A. na GAR/SP sob o n.o 191.664. l1aOAB/DF sob o 11.°1,742/A. l1aOAB/ES 12,082. na
01\13/8/\ sob o n." 22.696. na OAB/AM sob o n." 697/A. na OAB/PE sob o 11."RI5/A. na
OAB/SC sob o 11."34.752/A. na OAB/PA sob ° n." 19.1)19/A.na OI\B/RN sob o n." [.0~4!;\. na
OAB/AI.. sob o n.o 12.170/A. na OAB!Pl sob o n.O7.369/A, na OAB!AC sob o 11."3.927/A, na

• I
OAB!C1~ sob o 11."30.! 16-1\. na OAB/PB sob o n.o 19.531-;\ O;\B/MT sob o n.o 19.376/A.
inscrito no CPF sob o n" 808,202.476-34. FLÁVIO NUNES CASSEMIRO, brhsi!eiro.
solteiro, advogado inscrito na OAB/MG sob o n." 96.181, inscrito no CPF sOQ o 11."
01 [.693.156-66. LEONARDO .JOSf: MELO BRANDÃO. brasileiro, casado. advogado
inscrito 11<1OI\B/MG sob o n.o 53.684, inscrito no CPF sob o n.O562.287.596-04, CUSTAVO
ANOERE CRUZ, bmsi[eiro. casado. advogado inscrito na OAB!MG sob o n." 68.004. inscrito
no CP~ sob o 11.°956.278.986-15. CRISTIANO RENNÓ SOMMER. brasileiro. cl1sndo.
advogado inscrito na OAB/MG sob o 11.°65.233, inscrito no CPF sob o n.O686.531.846-91.
RODRIGO ROMANIELLO VALLAOÃO, brasileiro, casado. advogado inscrito na
OAI3/MG sob o n.o 72.264. inscrito 110 CPF sob o n." 917.801.[06-00 .. JULlANA DE
ALMF,IOA PICININ, brasileira. solteira. advogada inscrita na OAB/Me; sob o n.o 18.408.
inscrita no CPF sob o n.o 002.684.496-60, ANA LET.íCIA LANZONI MOURA. brasilcim.
solteira, advogada. inscrita l1aOAB/MG sob o n,o 139.922. inscrita no CPF sob 11"084.647.336-
40. MARIA CLAUDIA I)INTO. brasileira. solteira. advouada. inscrita na OttB/MG sob o 11."- - .
88.726. inscrita no CPF sob o n.o 030.532.576-02, todos com escritório profissional situado à
Avel1ida Prudente de Morais. n" 1250 - r e 8° andares -Cidade Jardim - Belo Horizon!e!MG-
CEP: 30.380-252. conferindo aos Outorgados os poderes da c1áusu[a "AD .JUDIClA ", para em
cOl1jUI1toou isoladamente, sem preferência de ordem de nomeação, reqlicrer e assinar O que sc
fizer necessário. oferecer razões escritas c/ou verhais, arrolar. inquirir, reinquirir c contrnditar'
testelllunhas. arguir quaisquer exceções, transigir. desistir. substabelecer, no todo ou em palie. e
tudo o mais praticar para o bom, fiel e perfeito desempenho deste mandato. e especialmente
para representa-Ia nos autos do Processo Administrativo - PA n° 09183/2005/005/2015 (AI
n" 46.283/2014). em trâmite na Secretaria de Estado de Meio Amhiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais - SEMAD.

al:a/1:5 [;a;o ~e20 16

AIlA SIIlERURGIA LTIlA:
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA l TOA.

CNPJ/MF N.': 06.069.703/0001-52
NIRE: 3120690986.7

I. SADA PARTICIPAÇÕES S/A Sociedade Anônima, sede social na Av. Nicola
Dem<lfChi, :lQ1500. Bloco 10, Sala 5, Bairro Parque 801ujuru, São Bernardo do Campo(SP,
CEP: 098~ ).655, inscrita no Cartório Oficial das Pessoas Jurídicas de BetimlMG, no livro
n° Aü4 se) o nO1214 e arquivados sob o n° 31167 em 12.04.1994, inscrita na JUCESP,
sob NIRE 35.300.43654-7 em sessão de 23/0312012 e inscrita no CNPJ/MF sob ~ n,"
97.482.89:"'0001-79, representada neste alo pelo seu Diretor Presidente Sr. VITTORIO
MEDlOL ,brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, residente
e domicilkdo à" Rua Gustaf Dalcn. 151, Distrito Industrial Paulo Camilo Sul _ Bdim,
2stRdo de Minas Gerais, CEP 32.669.174; portador da Carteira de Identidade n." M-
; .065.297, .~xpedida pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o n." 253.590.966-91;

2. SAOA '.o'RANSPORTESE ARMAZENAGENS S/A. Sociedade Anônima, com sede
n3 Cidade de São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo, na Avenida N;cola
Dcmarchi, \." 1.500 - Bairro Demarchi, CEP 09.820-655. devidamente registrada na Junta
Comerdal lo Estado de São Paulo, sob o NJRE n" 3530033416-7 em sessão de 25108/06,
inscrite no CNPJ/MF sob o n." 19.199.348/0001-88, representada neste ato pelo seu
Oiretor PL'sidente Sr, VITTORI0 MED]OLl, abaixo qualificado;

3. Al.BER \'0 MEDIOU, italiano, casado, diretor de empresas, residente e domiciliado à
Rua Pisa, t,) 499 - Bairro Bandeirantes - Belo Horizonte, Estado de Minas Gerias, CEP
: 1,340-69C. portador da Carteira de Identidade RNE 11° V0944ÚI-U, expedida :;Jela
~,E/DPMAr!DPF e inscrito no CPF/MF sob o [l" 8.12.:>15.206-04, na condição de ;

Únicos SOC,)S da "SADA SIDERURGIA LTDA.", Sociedade Empresária Limitada, :om
sede social la Rodovia BR 496, Km 29 sln,n - Prédio n." I - Bairro das Indústrias. VlÍ:7.ea
da Palma, Estado dc Minas Gerais, CEP 39.260-000, inscrita no CNPJ,'MF
06.069.703/,)001_52, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob.NIRE
n.n 312069l:986-7, em ]410112004. resolvem entre si e de comum acordo, na forma de
direiio. faze:- aller.!:lção, conforme a seguir exposto:

P.ELlIlE~ ,ÇÕES:

(I) Aprovaç<;o do Aumento do Capital Social;

(II) Alten'içi~o da Clausula Quinta - Capital Social;

(111)Aprov;.çi1o da Consolidação do ConLrato Social.

f

~ Junta Comercial do Es'.<Ido o:! Minas Gerais

~~ Certir.co reg!stro sob c n~56: 3470 em 2911212015da Empresa SAOA SIDERURGIA l TOA, Nlre 31206909867 e protocolo 158624,355 • 17/1212015.
~ Autenlicação: 1F2C2A53311: 1220950FBE96E34F6130D34AOC890. Marinely de Paula Bomfim _ Secretária.Geral. Para validaresle docul"I'TJento,

acesse www.jucemg.mg.gov.JreinformenedoprotocoIO 15/682.455-5 e o código de segurança BeZ7 Est2 cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 3a/1212015 por '\annely de Pau;", Bomfim _ SecreI6na.Gerat. ~~~
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTOA.

CNPJIMF N.': 06.069.70310001-52
NIRE: 3120690986_7

(1) APR )VAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: Decidem os sócios:
aprovar, ntegralmente e sem qualquer ressalva, a subscrição e aumento do capital da'
sociedade nos seguintes termos:

A sócia ':;ADA PARTICIPAÇÕES S/A., acima qualificada subscreve e integrali,"'.Oem
moeda C(J.'"rell!edo Pais R$ 21.800.00,00. (Vinte e um milhões e oitocentos mil reais), no
valor #lOr, 'inal de R$J,OO(um real) cada e divididos em 21.800.000 (vinte e um milhões e
oitacellta:., mil) quotas, referente Q transferência em conta de adiantamento para futuro
aumento {.e capital (AFAC) junto a Soda Siderurgia Lida., ."egistrados na conta contábiln. Q 2/.7.1. ~O.Ol;

(11) ALT :RAÇAo DA CLÁUSULA QUINTA CAPITAL SOCIAL: A vise, das
deliberaçê .:5 tomadas, a Clausula Quinta - Capital Social passa a vigorar com a scg.uintcredação:

DE:

o Capital "~ocial da sociedade, totalmente subscrito c integralizado em moeda corrente do
Pais. é de '.~$131.200.000,00 (cento e trinta e um milhões e duzentos mil reais), divididos
em 13J .20:'.000 (cento e trinta e um milhões e duzentas mil) quotas. no valor nominal de
R$! ,00 (urr real) cada e distribuídas entre os sócios nas seguintes proporções:

SÓCIOS
QUOTAS % VALOR (R$)

SADA PARTICIPAÇÕES S/A
98.158.000 74,82 98.158.000,00.

A',BERTO dEDlOLl
48.000 0,03 48.000,00

SI\DA TRA:.'SPORTES E ARMAZENAGENS 32.994,000 25,15 32.994.000,00S/A

TOTAL
131.200.000 /00,00 131.200.000,00• .

fiJunla Comerei••1do Estõ~ode '~inõs Gerais

Ui - Certifico registro sob o n' 563£.:70 em 2911212015da Empresa SAOA SIDERURGIA LTOA, Nire 31206909867 e Protocolo 1S88245~5. 17/1212015.
Autenticaçoo: 7F2C2A533149;'2D95DFBE96E34F8130034AOCB90. Marinely de Paula Bomfim _Seerelârla-Geral. Para validar este documento,
acesse WWW.jue'!mg.mg.gov,t, e informe ri" de prOloeoio 15{B82,455.5 e o código de Segurança Bez7 Esta cópia foi autenticada digilalinenle e
asslnzda em 3C/. 212015por M~rine)y de Paula Bomlim _ Secretária-Geral. ~_
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTOA.

CNPJ/MF N.• : 06.069.703/0001-52
NIRE: 3120690986-7

PARA :

o Capital Social da sociedade, totalmente subsc:riJo i! integralizado em moeda corrente do
Pais é de R$ /53.000.000,00 (Cento e cinquenta e três milhões de reais), divididos em
153.000.0"0. (Cento e cinqllenla e três mil/lões) de quotas, no valor nominal de RS1,OO
(um real) :ada e distribuídas eJllre 0$ sócios lias seguintes proporções:

-
SÓCIOS QUOTAS % VALOR (J?$)
SADA PAhT/ClPAÇÕESSlA 119.958.000 78,40 1/9.958.000,00
,ILBERTC MEDIOU 48.000 0,03 48.000,00
~~DA TR,'NSPORTES E ARMAZENAGENS 32.994.000 21,57 32.994.000,00S/A

I TOTAL /53.000.000 100,00 /53.000.000,00

(111) APROV AÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOciAL: Tendo em vi,ta
as mudanças -;"'rQcessadasno Conlrato Social original, nesta alteraÇão e alterações anteriores,
os Sócios deliJCraln por consolidã.l0, reproduzindo-o da seguinte forma:

CONSOUDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁR!A

SADA SIDERURGIA LTDA

CLÁUSUI A PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedad": gira sob o nome empresarial SADA SIDERURGIA LTDA., sendo regida de
conformidade com a Lei n.o 6.404/76 e supletivamente pela Lei n.O 10.406/02.

CLÁUSUL \ SEGUNDA - SEDE

fi. Sociedad,_ tem sede e foro na Rodovia BR 496,.Km 29, s/n."- Prêdio n.o I _ Bairro das
IlIdústrias, \.'árzea da Palma, Estado de Minas Gerais. CEP 39.260-000.
Parágrafo (;nico: A empresa poderá abrir filiais.

\, LI
t} j

3

!
,,

~

Junla Comeróiõi do Estado dr Minas Gerai~ i
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTOA.

CNPJ/MF N.": 06.069.703/0001.52
NIRE: 3120690986.7

CLÁUSU "A TERCEIRA - OB.IETO SOCIAL

A socieo'lde tem por fim e objetivo a fabricação, industrialização, produção,
~omercial;,~açào. importação e exportação de peças usinadas para todos os fins,
~specialmLnle para a indústria autornobilistica., de máquinas e implementas agricoias,
ferrovjãris, petroleira e naval. peças fundidas de ferro e aço, carvão vegetal,
reflore5tar,enIO, bem como importação, exportação e comercialização de matéria prima e
produtos t ~bado~ ligados a parte industrial de mineral e metalurgia; geração de energia
elétrica; cemercio atacadista de energia elétrica.

CLÁ USU'.A QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO

A socied:~de iniciou suas atividades em 14/0112004 e seu prazo de duraç.lo é
indetermir;:ldo.

CLÁUSU '.A QUINTA - CAPITAL SOCIAL

o Capitai )ocial da sociedade, tOtalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do
Pais. é de R$ 153.000.000,00. (Cento e cinquenta e três milhões de rcais), divididos em
153.000.0[:0. (Cenlo e cinquenta e três milhões) quotas, no valor nominal de R$l,O.) (um
rcal) cada, distribuídas entre os sócios nas seguintes proporções:

lS6CIOS QUOTAS % VALOR (RS)

~ ADA PARTICIPAÇÕES SIA 119.958.000 78,40 119.958.000,00
f.LBERTO !,1EDIOLl 48.000 0,03 48.000,00
SADA TRA ~SPORTES E.ARMAZENAGENS S/A 32.994.000 21,57 32.994.000,00
TOTAL 153.000.000 100,00 153.000.000.00

4

@\JUntaComercilllde Estm:io ~Minas Gerais
~: Certifico registro sob o n' S( i6470 em 2911212015da Empresa SAOA SIDERURGIA LTOA, Nire 31206909867 e protocole 158824555. 17/1V2015.
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTDA.

CNPJIMF N.': 06.069.703/0001-52
NIRE: 3120690986-7

CLÁUSL LA SEXTA - RESPONSABILIDADE

A respon~,lbilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariarr ~nte pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002). .

CLÁUSUi"A SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

I - A soc-.~dade poderá admitir Administradores, sócios ou não sócios. O Adminislrador
sócio será designado no contrato ou em ato separado, pelo voto da maioria dos sócios
presentes ., reunião ou Assembléia Geral. O Adminisuador não sócio será designadc pelo
valo da uranimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado e de 2/3 no
:ninimo, a;-,6sa integralização.

IJ - A Gr 'ência e Administração serão exercidas pelos Srs. VITTOR[O MEOICtLf e
ALBERTr) MEDIOLI, qualificados no preâmbulo deste instrumento, individualmente ou
em conjur.,o isento de caução, cabendo-lhe a representação. social em juízo c fora dele,
ativa e par.sivamente, na assinatura de atos e contratos de qualquer natureza elou para
qualquer fi lalidade adequada ao objetivo social, inclusive na constituição de manqatários e
na movim( !'Ilaçãode contas bancarias por qualquer forma.

'~LÁUSULA OITAVA - IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

o uso da c:-:nominação social competirá aos Adminisl.radores, sendo vedado utilizá-la em
negócios C.I atos não relacionados ao objetivo social, a títulos de favor, como fianças,
avais, abon')s e atos semelhanles.

CLAUSUlA NONA - REUNiÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

f
,

As delibeü.ó;ões sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e secretariada pelos
~ócios pre~-~ntes, que lavrarão uma Ala de reunião, que posteriormente será levada a
r~gistro err. órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e Javratura
cc Livro de ATA.

'!fi Junta Comere ai do Estado c--}Minas Gerais
Certifico registro sob o nO Sl;~8470 em 2911212015 da Err1Jresa SACA SIDERURGIA LTOA, Nire 31206909867 a protocolo 15882lS5S o 17/1212015,

o Autenlícação: 7F2C2A5331. 3220950F6E96E34F813D034AOCS9D. Manoely de P:lUla Bomfim. Secrlltéri;;;l.Geral. Para v;'IUdal' este coçumenlo,
ac~sse www.jucemg.mg.go .br e informe ne do protocolo 15f862.455-5 e o código de seguraJ1ça 8eZ7 Esta ç6pia foi aUlenl;ca:la digitalmente e
assinada em 30/1212015 por \oIarir1elyde Paula Bomfim - Sm:retaria-Gerai. ( Or/\ .~_.'
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL OA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTDA.

CNPJIMF N••: 06.069.703/0001-52
NIRE: 3120690986-7

Panígra() Primeiro - A convocação para a reunião de sócios se dara por escrito, com
obtenção tndividual de ciência, dispensando.se as formalidades da publicação do anúndo,
cOlúonne ~ 6°. do artigo 1.072 da Lei n,O 10.406/02.

Parágrah Segundo - A reunião dos sócios instalar.se-á com a presença, em pnmeira
convocaç 0, de litulares de no mínimo % (três quartos) do Capital Social e em seguida,
qualquer' ÚJnero.

Parâgraf. Terceiro - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por
escrito 50> re as matérias objeto de deliberação, nos tennos do S 3°, do artigo 1.702 da Lei
n." 10.406 02.

Parágl'af{~ Quarto - A reunião dos SOCIOSocorrerá nos lennas previstos em Lei,
ordinarian: enle, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo
com o art.;.so 1.078 da Lei 0.

0 ]0.406102 e extraordinariamente sempre que os interesses
sociais c:"i.:irem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presentes
e decidirer ! por escrito acerca da matéria em pauta.

Parágrafo Quinto - Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por
advogado, 'lledianle outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo
o instnlme"lo ser levado a registro juntamente Coma a Ata.

Parágrafo Sexlo - Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias.
I~ssaJvado .' disposto no parágrafo terceiro do presente artigo:

1. a a,:mvação das contas da administração;
!l. a dc",ignaçào dos administradores, quando feita em ato separado;
m. a de tituição dos administradores;
IV. a rnC'dificação do Contrato Social;
V. a incorporação, fusão e dissolução da sociedade ou a cessação da estado de

Jiqui~lação;
VI. a nOJ",eação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas comas;
VIl. o pe, ido de recuperação judicial.

6

f
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20" ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTOA.

CNPJ/MF N.o: 06.069.70310001.52
NIRE: 3120690986.7

Parágrafl Sélimo - As deliberações dos sócios serão tomadas, observando os quoruns
mínimos [ seguir:

j. pe )s votos correspondentes, no mínimo ';" (três quartos) do Capital Social. nos
ea,;)S previstos nos incisos V e VI do artigo 1.071;

ti. PC;)5 vatos correspondentes a mais da metade do Capital Social, nos casos
pn vistos nos incisos IJ, I1f, IV e VIIJ do artigo 1.071;

111. pei I maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos neste contrato ou
nll I_ci.

CLÁUSU .•A DÉCIMA - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os Admir.istradoresSr. VJTTORlO MEDIOLI e Sr. ALBERTO MEDIOLl. terão
direito a u:na retirada mensal, a título de "pró-labore", segundo o facultado na legislação
em vigor, especialmente a tributária, levada a conta despesas gerais, cujo valor será.
estabeleeic:.J de acordo com os quotistas.

CLÁUSU ...A DÉCIMA PRIMEIRA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

o exercíci, social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, levantando o balanço
com obser 'ância das prescrições legais e feito o inventário dos bens sociais dos lucros
liquidos aJ: nados c sereio deduzidos as percentagens necessárias ao fundo de reserva legal,
,",amortiza'.:ão elou depreciação de bens sociais, às indenizações e aos demais fundos
<.!cterminac..lse/ou facultados na Lei.

Parágrafo Primeiro - A sodedade deliberará em reumao das sócios, devidamenle
convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de
partidpaçã ,do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n." 10.406/02.

t p7

I•

/}
Paragrafo $egundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucres do
exercício, ( 3m base no levantamento do bal;;tnço intermediário, observada a reposição de
lucros quar,:io a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o artigo 1.059 da
Lei n." 10.4')61. 2.

I

~
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTOA.

CNPJ/MF N.': 06.069.703/0001.52
NIRE: 3120690986.7

CLÁUSI "LA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO DE SÓCIO

No caso 1e falecimento ou incapacidade legal de qualquer sócio, a sociedade não Sl::

dissolver:', nem entrará em liquidação exercendo o Representante Legal os direil.os do
falecido {-J impedido, na forma da Lei.

CLÁUSl LA DÉCIMA TERCEIRA - CESSÃO DE QUOTAS

o sócio (:ue desejar vender no rodo ou em parte suas quotas, deverá oferecê-Ias aos
demais, a 15 quais fica assegurado o direito preferencial de adquiri-Ias em igualdade de
preço e dE condições de pagamentos. A fim de que possa ser adequado e efetivamente
excrcitadc esse direito, deverão os sócios ser notificados por escrito, do preÇO .;: das
condições de pagamento, assinado aos mesmos o prazo de 10 (dez) dias para se
pronuncia: em a respeito.

CLAÚSU:,A DÉCIMA QUARTA- DISSSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA
SOCIEDtDE.

A Sociedfde será dissolvida apenas por deliberação dos sócios quotistas, pani estf: fim
convocadc;:, respeitando o quorum deliberativo previsto no ~ 7", da Cláusula Non~.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

De confon:<.idade com o que dispõe o artigo l.053, parágrafo único, do Código CíVll (Lei
n!' 10.4061"2), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrat,), as
disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à
Sociedade ~mpresária Limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e
aplicável à 'nateria.

8

Jf'à Junla Come,cial do Eslado d' Minas Gerais
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20' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SADA SIDERURGIA LTDA.

CNPJIMF N.': 06.069.70310001.52
NIRE: 3120690986.7

CLÁUSI LA DECIMA SEXTA - DESIMPEDIMENTO

Os Sócic:: e Administradores declaram, sob as penas da Lei, expressamente que não se
acham in'_Jedidos de exercer a administração da sociedade. por Lei especial, ou em virtude
de condei'açào criminal, nos tennos do artigo l.Oll, ~ 1°, da Lei n.O 10.406/02, bem como, I
não se aci;am incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n.O 8.934/94.

CLÁUSl-lA DECIMA SETIMA - FORO

Para ever ~ual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles
contra a ociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumente-, fica
eleito o f Jro da Cidade de Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais. com renúncia
expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que
venha Oco.:-rermudança de domicilio de qualquer dos quotistas.

E por assi:";'Isc acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alte~ação
contratual, em OJ (uma) via unic8.

S

), 07 de~ze!mbro de 2015.

-v-'i-LC
TRANSPORTES E ARMAZENAGENS SIA

pl Vittorio Medioli

k4ê~
~BERTO MEDIOU

Sócio

\:\ Várzea da Palma (

~'1r~LC
PA tTICIPAÇOES SIA
p/' ittorio Medioli

•

Tcstemunh.ts:

d.••V;tX
Orqui~1ati~.tada' ilva
CPFfMF, 4f 7.495.086-87
CRClMG - '.l3584210.9

9

~"":4 .'Lm:'" Comercial do Estada de \o1inasGerais I

~CertitiGo registro sob On° 563N70 ~ 29/1212015 da Empresa SADA SIDERURGIA LTOA, Nlre 31206909867 e protocolo 1588245';5 -17í1212015.
JI.utenlicaç:io: 7 =2C2A53314,. !2095DF8E96E34FB13DD34ADCB9D. Marinely de Paula Bomlim _ SeCTelâria_Geral. Para validar esle documento,
acesse www.iu ..emg.mg.gov.t, e informe 1'10 do protocolo 15/882.455_5 e o CÓdigo de segurança BeZ7 ESla cópia foi au1e~licada digitalmente e
a>Sinada em 30 1212015 Por II~-lrinclyde Paula Somfim _ Secrel.ãria--GeraL

~~ pág.l0112
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OFÍCIO SUPRAMJNM N' 511/2014 -Informações Complementares
ITEM ASSUNTO I NÃO CONFORMIDADE PRAZO STATUS PROTOCOLOSUPRAM

Em 29.10.214 foi apresentada à
Apresentar projeto técnico, com cronograma d, SUPRAM ajustificativa de que o
execução, p= • readequação do sistema d, lavardor foi desativado, e por isso
tratamento de efluentes oleosos (caixa separadora de não será elaborado projeto. Quando

4 água e óleo - SÃO) presente no selor de lavagem de 12.12,2014 há necessidade de lavagem de R032910112014
peças e equipamentos (170 31' 52,4" 5, 44045' 49,4" alguma peça, os etluenles são
O), ou a comprovação da eficiência desse, lIffi3 vez armazenados em bombonas e
que o mesmo aparenta est.1 subdimensionado. destinados para a Desentupldora

PalmiTa
Todos os resíduos foram retirados e

Retirar imediato todos os tambores, containcres c devidamente destinados para a

bombonas e recipientes contendo materiais oleosos e empresa INCA Incineração e a

5 resíduos perigosos e armazenarem em local com piso 12,12,2014 Recitec, conforme 05 cenificados de
R0329103f2014

impermeável, com cobertura , conteçílo contra
destinaçílo, li~nça ambiental das
empresas, e relatório fotográficovazamentos

enviados à SUPRAM no día
29.10.14.

Pedido de prorrogação formalizado
em 12.09,14 solitando mais 60 dias

(22.10.14). Novo pedido de
Deverá o empreendedor armazenar " recipientes prorrogaçllo para mais 60 dias foi
contendo limalha de ferro contaminada com óleo em formalizado em 22, 10,14, vez que AR

6 local adequado, não deixando ser estocados nas vias 2Ll2.14 ainda não concluiram a retirada do (Correios)de circulação do empreendimento ou em local sem material. Pedido deferido através do
impermeabilização e cobertura. Of. 105312014. A retirada da foi

concluida e o relatório fotográfico
foi encaminhado para a SUPRM no

dia 20.12, 14.
Aprcscntar Projcto e cronograma de execução para Projeto e ART encaminhado AR

7 implantação do Depósito temporiuio de resíduos, com 12,12,2014 novamente para a SUPRAM no dia
(Correiosicanacidade de armazenar todos os resíduos neri<'osos, 19,03.15,

Apresentar relatório fotográfico comprobatório
"" Relatório protocolado na SUPRPu'vl AR9 retirada , destinação do; tambores, bombonas , 22,11.2014

no dia 21.11.2014. (Correios)contêineres com óleos e resíduos perigosos do pátio
A estrutura coberta, com canaletas e
piso impermeavel já foi construída.

Apresentar projeto e cronograma, para adequação do Relatório fotográfico encaminhado a
sistema de abastecimento de veiculos e máquinas, o SUPRAM no dia 29,10.14. Atraves

12 qual nllo possui caixa separadora de água e óleo. 16022015 do Qr 1221, a SUPRAM solicitou o R0329251.!/2014
canaletas de efluentes e contenção. segundo normas projeto e cronograma. visto que foi
técnicas construido sem, Projeto e ART

encamlOhada à SUPRAM no dia
19.02.15.

Pedido de prorrogação fonnalizado
em 12,09.14 solicitando mais 60
dias (22.10.14). Novo pedido de

Implantar contenção na saida do galpão da Usinagem prOlTogação para mais 60 dias foi
formalizado em 22.10, 14, vez que AR14 para conter os eflnentes oleosos e os mesmos fiqucm 21.12.20l4 ainda não concluíram a obm. Pedido (COlTelos)retidos neste setor, para posterior recolhimcnto.
deferido através do Qf 105312014.

Obra concluída e relatório
fotografieo encaminhado a
SUPRAM no dia 12.12.14.

Devera o empreendedor armazenar os recipientes Ok - atendido. Toda limalha gerada
contendo limalha de ferro contaminada com óleo em esta sendo briquetada e

15 local adequado, não dei.xando ser estocados nas \~as 12.12.2014 encaminhada para a produção. R0329286/2014
de circulação do empreendimento ou em local sem Relatório fotográfico encaminhado li
impermeabilizaeilo e cobertura. SUPRAM no dia 29.10.14.

Providenciar o recolhlmento d, sucatas , peças Relatório fOlOgnifico da conclusão
do recolhimento das sucatas AR16 obsoletas ,m todo patio , anDazenar ,m local 22.11.2014 protocolado na SUPRAM no dia (Correíos)adequado e específico 21 11.2014,
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•

Apresentar projeto e cronograma de adequação do Pedido de prorrogação por mais 60

pátio de annazenamento temporário de resíduos de dias apresentado li SUPRAM no dia AR17
modo que possa annazenar resíduos classe Il A e 12.02.2015 12.12.2014. Projeto e ART (Correios)
demais resíduos encaminhados para a SUPRAM,no

dia 19,02.15,
Todo o material foi recolhido e

19 Recolher lodo resíduo misturados com movimentação
12.12.2014

devidamente destinado. Relatório AR
de terras no pátio de resíduos e destinar corretamente fotográfico encaminhado à (Correios)

SUPRAM no dla 12.12.2014,
Caracterização realizada pela
EngeqUlsa e protocolada em
12.09.14, Através do ofido

88412014, a SUPRAM condcceu o
prazo de 30 dias para nova

caracterização. Em 29.10.14 foi
em~ado um oficio à SUPRAM

infomando sobre a impossibilidade,

Reali7.ar , caracterização do; efluentes oleosos ateS1ada pelos laboratórios, de

25 encontrados na lagoa artificiaL drenagens da indústria 16.02.2015
rc:alizar a caracterização dos AR

e cllllaletas de direcionamento. elluentcs líquidos com base na NBR (Correios)
10.004, \'Cz que a norma trata
apenas de residuos sólidos.

Aguardando
esclarecimentos/orientações da
SUPRAM. No dia 190215 foi
informado iJ.SUPRAM que os
efluentes da lagoa secaram, de

mlllleira que não hiJ.material para
caracterizar.

A lagoa secou e não há mais
ef1uentes para sercm retirados, Foi
realizada a investigação ambiental'
do passivo da empresa, enviado à

empresa nas datus de

Retirar imediatamente os efluentes encontrados na 17.07.2015 -Investigação

26 lagoa artificial e canaletas e apresentar a SUPRAM Preliminar e solicitando a AR
26,09,14 prorrogação do prazo em mais 12() (Correio~)comprovação desta destinação.

dias para a entrega das demais
etapas 23.10.2015 - Cronograma de

continuidade da investigação
07.03.2016 - Envio da investigação
confumatória e detalhada iJ.FEAM,
com cópia para a SUPRAM NM.

Pedido de prorrogação em mais 90

Apresentar Plano de Gerenciamento de residuos de dias foi encaminhado iJ.SUPRAM
no dia 12.12.2014. Considerandoforma a eliminar os residuos e pasSIVOSverificados no
que a Ecominas não conseguiu

28 empreendimento, bem como reduzir a geraçilo de concluiro o projeto, uma nova AR
residuos industriais, proporcionando a Reciclagem, 06042015 (Correios::
ReutIlização, tratamento , destinação ambicntal solicitação de prorrogação (30 dias)

foi cncaminhada à SUPRAM no diaadequada.
06.03,15, PGRS encaminhado li

SUPRA,Vl no dia 06.04.15.

OFÍCIO SUPRAMlNM N' 1255/2015 - Informações Complementares

ITDI ASSUi';'TO f NAo CONFORJ\UDADE PRAZO STATUS PROTOcoLoSUPRAM

Devera o empreendedor apre,entar projeto. com Considerando que a área onde a

cronograma d, execuçilo, p= monitoramento , arda de fundiçãn está disposta foi

destinação fi"" do pasSIVO presente "'
considerada como suspeita de

empreendimento, composto basicamente por residuos
contaminação pela Avaliação

I de areia de fundição e subprodutos do processo, visto 22,10,2015 Preliminar, o residuo não foi AR(Correio~)
incluído no PGRS. Oqoo • eliminação deste passio ambiental o"~loi momtoramentn e a destinação finalconsiderado 00 PGRS. Este projeto deverá serão definidos pela próxima fase dacontemplar uma redução mínima de 80% do estoque investigação, Oficio encaminhado àatual e dcv<:rà ser aprovado pela SUPRAM. SUPRAM no dia 14.09.2015.
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OFÍCIO SUPRAM/NM N° 1221/2014 - Informações Complementares

ITEM ASSUNTO I ]\'ÃO CONFORMIDADE PR\ZO STATUS PROTOCOLOSUPRAI\I
Deverá o empreendedor apresentar descritivo do

processo de lavagem de peças reall7,ado atualmente na
empresa, bem como apresentar relatório fotográfico Ok - atendido. Relatório AR9 do local e da lorma como é realizado o recolhimentos 16.01.2015 encaminhado ã SUPRAM no dia (Correios)dos efluenles oleosos, visto que. mesmo que 12.012015.
espuraducamente, o empreendimento ainda realiza

tais lav~nens, Prazo de 30 dias,
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pn)l;lIwdonl lIbtli.\\l us::-in:lda.l'l)) atendimento ao ih'lU 4 do (n:. St'ilRAM'i:\HnTJ;\!"

51 I 1211I..L Inj(il'1113t' que {I1:n'aL!nr de pl'ÇIS l' cquip:lIlll'lllns j()i tio...'s(I(I\"a<in.rül.[io peJa qual nâo

~L'ni :lprCSCIl(adl1 (l PWj..:loh\:nil.:o par:l li H,:ldcquaçàq dtl siSklll:t de tratamento dos clltlcnl~s
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SECHETAI{IA 1>1<;ESTADO I>E i\1EIO Aj\'IBIE~TE E I>ESEN\'OLVI.\1ENTO

Sl:STEiYL\ VH ..- SE.\'IAIl.

I{('fe-rrllcia: ()lo". SU I'R!\ i\ li\' \,1/1Hí j\'~5) 1/10I,1 - J1rl'l:C's~o Aumil1btrati \'0 +- rA 11"

091 RJi1005i1)02!10 14,

SAf)A SiDEIWRGIA LTIM .. clllpn:sll insnil:l 110C;JJaslro :-.iaeitllla!

da Pessoa JuriJicJ - CNPJ sob o n" 063J69.703iOOOI-52. cnlll s~de na R(l(\m.iu HR -196.1<:\1

2(j. B;lirtll das JnJú:-:tri:ls. V~jr/C'a &1 P<llma!i\Ki. H'lll. rc'spcilos:mll'nh.:. ;Hran5~ (b Sll:1

procuradoril ,Ioai;..o assinad,l. l'm atendimcnltl ;\11 itelll :; do oro SrJ'RAl\t\:\lII)T/i\'"

:; 1112014. infollllaf l.Jlh.'tOel(l.': os lamh,lfCS. conll}jl1l'r~s. lhlm!mll(l;> c l"C'cipk'n[r::. C~lI1tl'lldl)

ll1<llcriais okosos (' demais rl'sidll(lS IwrigOS(lS 10fam retirados do rlitiol.k' l'C"siduos.

o ll1aterinl quI:' jd l'51:1\.a dispos!tl dín.'Wllll'llk no chão do

cmpr •..••..•llciimClll(l II'r•.Hll Ú(,'\'íd,lI11éllk' J(,~linad<l~ £I:; •..•1ll[1I"t'sa!o: 11\'(";\ - Incim:raçiio •..•CIIllll'ok

{\m!licnl,iI J.td:l. •..• I{ITlll:C - Rl'Cjtl;lg~'1ll ü;cniç,1 do Bra"iI I.lda .. l;pnfnnnt' licl'nça::

::Imhil'nl(]í s l' CcrI ilicado;; (lnl.'\05.
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• 1Ielll 1-1 Imp/m//II/' ,>(!ll/em;ú" 1111 ,,/Í,{u do ,'!ldp.l" di' li,iwI.'.fi'III. dé' /1II)d" I/lic'

o, .'I1unl/e.1 ,,;('0\(/\ fiqueI!! r<,l/d,,, /1['\1<' .,<'10" 1101'0{)fI,lh'rio/" ("\,("uI!Ji/lh'WIJ.

I'rol:::/!. 31} I!íO>

IlH.'llcinllPU (' /\1110 de Fj~<:alii':u.tl(111"OO~.':!OI:I. p galp;ln de lI~jllllg(;,l1ldi::;pii..: de lima CllllalC'1:Iraro H

C[lllIL'llÇill'C!l)SdluCllll'S liqlljt!(l~ d,l ~Cl<)r.IIl,h s.:rá c(1l11rkl1lcl11ada cl1m nl<li~UII1;1na s,1ida de) l;nip,it',

. ~.".

" ...

Consi(kl1wtlo que C.~t:l~~'allalt'II1S dcn::riíll c,jll~crgil' pMa 1I1ll ka:.l1 actcqLmd,\

paro posh.'l'lnr rccolhil11(,'l1hl. segue al1l::'..o ;11\ r,;:fclidl' rl'!;lh)rio () pro.ieto tit: in~lab.,:ií() Ja ~cglll1dn

ci1ntllcta Cfllll <I prc\j~:io de lIl11<l b:ll:in de C(ll1lcl1~:il1 (jlle' sei;! irhl,rhrla IlO setor. mlllo pá) qw\1 ;1

CllIpn.'l'lldedDI'a fCI]mor:l pflJITng;l\'iio d(' Ilr1l:W em mai~ 60 dia~ pari! fi concI1l;;,111 t1n obr;l.

11,'111 1(, Ikl"('r,í a ,'III/W(','lIdt'drJr prnnr!(,IIl"i,'1" ri n'I.'IJIlIÍII/,'il/u ,/LI~ '//("01(/\'

di\/!I!Sfll.l (lO /,m,l!.o di' lodo li \'JIIllI'l'('lIdim('I/{O) " {lnllll:(,lUi-lu 1.'111 (nc,1!

adc'(I/wt1o;' <,Ijl,'âtico, J!r,l=n: <lI,; 3fJ dia;

COllsidcrnndo ;) gnlll(k \PI\lIlh; dI,) ~lI<.:al;l arll1<1h'IWda durante :111\".. :l

(,lnpn,:L'I1(k'd'lra iniciou lj .~l'\1J'cL'(lll1imcl1w (,' !l ~lIa di~!'l\)SI\';i'l t'l1J 11111r:itin :1lkqlmlo. C'nlltlldü. :1

rclirnda \01;\1 :lilld~ Ilih' ji,j c{1I1ciníd;1l' sem l'l'aliJada (i.: ;ll'l'rd,1 C('ll1 II Cl\ll1ng.r;lIlHld" f\,:I,ll~iri\l ancxo

I,h)::, .lI. 11H11i\opelo qllall'('(JIIlT a IJllJ1Tngaç;io do IIra/.lI nu J1Iai~ IlO dia .••..

()\lili~q\lcr d{n j,h~<lll 1111<.)1'111:11;\)1,:"adíci<lll:lI" ri '-'IIlPI\~(,'J1lk,l(1raapnll\a a ~Wl

Sl1h"trill'r[l 1I11';l\CS d,),'; IdL'lI'l1e~ 31 31171 'nl:: Dl! S2S:; i2SlJ, ,.nl!cr •...,:p dt' l'-Illai!

C:lIin,1 ••il,:l <I~;llb,,,"1H.bl. 011II St'll 1':llg~'l1h"im ..'\mhit"lltal l\"ilSIlIl ~brql1l's allm":~ dI'" lddilll\.'~ 31

Jíl71 957') ou R2R:i 7:;n. \.'udcl"l'\;t1,!lo' lC'lll,liI nil~(lI1.Jwn '111\'.-!.i ,a[1,:.":"I1I.hl",

Tl'rlllllS \:Ill que pede
/}: ,'EKI;..lLNTO.,
I \

CnA
'J
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SECRETARIA DE ESTADO DE \IU

SUSTE'TA\'EL -SHI"J).

Referência: ,;,\ I'"

091 ~}:2005.'O(l2.'::() I-t

SAOA S!DE1H'1<GI.'\ I ! i'i'

telefol1e:; 31 3071 9579 ou 82SS ;522. ,:n.]';;l ,'o, , ••.• ,

K",. ';

\ . "

..



Vúrzc-a da PlllmaJ1V1(;, 12 de llUH'mbrn <It'20 14,

,\
SECRE1AHIA OE ESTAIlO DE j\IElO ..\MIUENTE E DESEN\'OLVIME!\TO

SI :STI,:"r~\ \'EC - SEMAD,

:';llr~'nnl~'lllknd:.l Rcginnal ~k I\egulnri;r<l\'ilo r\mbi;:1l1al . Si :PRt\lvl :-';~)n••.d~.\"Iina:i=,

OI-".SIIPR,\~:l\\I."[)"r:f\" 511!101-1 Pn\l:l'SSo !\dlllinistr:'Jli\'ll"" P;\ n"

lJ9 J í{1/2IJU5 '()O~!2(ll-1.

SAnA SIf)EIWn(;IA tTJ)A ..••.mpn.:sa inscrit;] 1111 Cadastro Nacional

(In Pessoa .Tllrídícn ("NI'.1 s,lh n ll{'06.()(,l).71l3'OO(JI-5~, l'(llll sl'dcllu Rodovia BR 496. Ki'v1

2(), 1~,llrrp{h, Indúslria~, \':\1"/(,:;)da l'all11:111\1(j. \-ell1. rl'sl)~'itosaml,:nle, atr:né<;. d:\ Sll:l

prnt:lll",ldm';l ab:li.\ll :lssinmla. em aleudil111,'lll(l :I(l lH'llJ 7 dn OF, SI~IIf.L-\1\1;\M/f)T/N"

:-111201-1. aprl'sc-nt:1I"\l prn.it.'w !l:tnin', tom crnlJogrnllla de exccw;iin, para n imrlall111y;io de-

dqx\~i\O ltmj1m,íril1 ti\:: rl'síJ\I\1~ t:;lp~U.,k anna/l'!l~lr !t,>t!(lS (\s rtsíduos perigosos gerados no

l'fil pl'l'l'ndi 1111'nlI1,

{Juai:;qul'r dú\'ida;; {lll il1l;Jrlll<l~'il~'~,lliil'lllll<tis él l'111!,l"l'Clllbll1ra apolll:1 a

SWl :'lIbsnilora ,Hl.l\':~ dl's Iddl)r1l's ~1 31171 1)21:; (\lI N2S:; nS9, e-ndCrl\'(> de l'-mail

~.1!i;'L....il\,1{~~~l(b.'-'\II'ILhr.ou :>tu 1:'ngl'nl1l'il\) ,\lllhi,,:l1wl í\i1~on Marqul's <ltl"U\l''<; dos

Ickf(\l1l's J 1JOi 19:;:79 ou S2S:;: 7522. Cl1dt'll',O d~ c-nH1illll1.y 111l11;II\]lK>!~~,l_~b~,l!ll.hr,



•

• ,
•

•
\I{'I'./.I::1da Palma!.\"J(;. 21 1I~.ouluhru .11' 2U14.

A

SECI~ETAR1A DE ESTADO DE [\'IEIO AMBIENTE [ J)ESEi'"VOI.YI:\'IE~T()

Sl.ISTEJ"T Á \ 'F:I.- Si:;\1,\ n.
Sup<.:rinll'nd('l1\,;ia Regk'll.al Dl' Rt'g.LJI~ri/w,:i'i('l Ambiclllal- SIJPRI\M N'lIk ,il' ;>'1inllS,

1<l'rerêllci:l~ OI'. SUPR,\\I~À'linT:;.;' 5] 1:201.1 - I'roc(<;;\(1 !\dll1illí~lr:lli\(1 - I'A n~

00 I 83/:::n05-'On:::.'20 l:l

SAnA ~JI)EJHJIH;f..\ LTnA .. Cmprl'~H illsçríl(( IlU C<1daSlro N;]ci(JIwl da

P\,':'~I),l Juridic;I - CI\PJ ,ob n n" 06.069.70]!(JOI)I.~:::. COll1 s<:dc 11<1RNk\\i:1 BR ..J.<J6.Ki\t 21). Bairro

da~ !lJdÚ~ll'í:I~. Vúr:rc;l da Pnlm;l!;>'lü. \('111. r~'~j1l'ittl~:1Il)t.'lltc.mra\~s da ~1I:1prncllradol,l ,lhni~cl

<ls,illuda, 1"('9111'1'('1'001":1 j)rlllTu~a\':in rara (1 cUlllprilllCI1II) d(l_~ Ill'n_~ fi c J.t tlu Oficio

Ir(,1II li fJ.'1'<'U; fi ('/II/w""lId,'tiOlI r,'liral', ri,' i/lfi'didrlJ. " (f/'miCâl.11" t'fI/ loco/
ililc'I//lIdo rI.1/li/li1/.\ de fil/laflw ti" lerro Clmlillllilhll!<ll' nllll ,ih'o. di.lplJ.\WS /lO
pú/ÍrJ d" r,',id/lf).\ .. "lfI"I:'I"'/l/ol' I'cillllirioj(J/ogl",;fir'u d".' aJc'tflfr/\'i"wl. I'r{/,:o; (/1(;

.lO "im,

COllfi.mm; rdalórío anCúl. lnit:iallllt'nlc il pílllJ dc limalha lll1e C$l:lnl

disposla no l'lllpn:cndímcnto <.'stil\'a .senu() krn[1\)rJriamcnte armu/l'll(lda em çaçnlllhils

ç"berra:., t:unfonnc rC!:l!úri(l fUlogn'tllcú CIWÍ:luO .llllcl'iNIlIClllç.

Porém, [t cmprccndcdof<l conseguiu urna cmpn:sn pura relirar c dc-slinar

('Sl,l limalha, de malleir:l ljUl: n p~\li()dL' n.;~idllOSt'sl;í qU:be [ol~llml.'rll(' limpo. D.;\'ido ij um



,.,,
•
•

•
pwhktl1:.l mednico na l11úquind Ljl1('c;;lanl rCIll(l\'('J1dü :l limalha. () 1t';lh;llho :Jlrasoll e nfto ioi

pos:,ivcl conduir a fl.'liradu. raÚio pda qual a l'mprccl1úcdnl1l r('{lm'r a prnlTngaç:io do

flr:l1"1l ('m mah MI dia~.

/rl'lI/ f~ {lI/p/lImo!" nmh'!I('iill 1/(/ sI/ida dn ).;u!/JÚtldi' /lxil/alIt'lII, di' IIIf}t!O Cf/f('

IIS t:./lIl(,lIh" o/"fJ.\/I.\ .fi'fll('1II ,.('{i(/I(I I/(',I'/t' .\1'101" )111m pO.\{t'I";or l'I!Co!!Jill/('lIfrJ.

I'reço: 30 dim.

(,:0111('11,',10•.•stú sendo illSI:JloJa 11;] saída dn galpão {Ia lIsinagcm de ocordo C\lm o projelo

cnc(ltl1inhaúo :1l1Icri('rmcnk. Por~m. c(1nforme fnwgralias abaixo. tl tempo de prol'rog,lI;:lO

(;()flcedido llltO roi SUJiCiclllc para a sua conclusão. porquantü a empreendedora reguer :l

prorrog:wiin de prazo ('m 11lai.~60 dia ••.r:WJ [l çOllclllS~O d:l obra.

()lIai~qlll'l' dll\ld:h nu 1Il1('rlllalJ'l'~ lldit:iol1:1is:1clllprl'('l1cktl"ra apt'llliJ ;J ~1I;1

~llh~cri1(1r;l mnl\CS d\,~ kkIPIlC,> 31 3071 \)115 ou 821'l5 nlN. l'ndL'rl\,\l J,' L'-nmil

S;,IIH1,1,'Ih;; u. ,.\tL..\:"ll1.l>r. IlU I' "cu Ll1gL'l1hein. i\mhw111a I ,'I.lil~nn i\'h1rfl u('~ nll';\\ C~ dll<; WIL'li'llL'S J 1

31171 95iIJ ou l'IZS5 i522. <:nden:<;(lde "-lllaillld~,'n,lll.In.llk" U 'mLl ('(1111IIr.



SECHET,\RIA IH: ESTAl)O U[ 1\'11':10Ai\lIUE~TE E OFq.::-;\'OL\'r:\1E;,\TO

SrSTE~T>\ \'EL -SD.1AU.

\Ur.:rili1("tld~nci:J Rl'gi(1!1ll1til' Reglll:lri:taçfh' ;\lllhiL'l\\:ti - SI 'PRA\1 ~('nl' de 1\lil1;(~.

Rt'fl'rênóa: OF. S\'PHA:vl~Ml[)TfN" 511.1::;01-1- 1'l'(1ú'_Wl Adminislmti\<l _. 1'/\ 11"

OI) 1SJ/~(1r)5i/l()::CO l..j.

SAI),\ .s1H1':HliIH;IA 1.'1'1),\. ~'Illllf<.",a ill~cril!l Ih) Cad~l~tl'O'X,Ki<lllal ([;1

Pc~;;(\aJlllidica . C:-.!I'J~oh (\ Ir' O(d!60,JnJ!OOOI-5~. L".11ll sede na R,id(,\ i:1 nR -l%, K.\! 2tJ. l3<1irrp

d:h llldú~lrii\". Vilrt"a ti:l Paimai\!(;, \em. r~';;ll('iw;;,lIlK'll\e.[ltr,n\!, .tn ~U;Iprocurador:J nh:li:w

:l"iIWd,1. rt'\I11CI'l'r pl'OlTll!:aç:ilJ plll'a l'lIlllprillll'ni(1 dos Ih'lIs Íl. 14. 1(, c 25 £In Olído

SI if'I{,\ \1 N!\'1fl)T/j';" =' 11/2111.(. PL'Ia~Ia/ii,-s :] "egllil' c.\[1cndidns.

llem rI /),'1','10 ,i l'III/J1"'I'lId"r/flI' rdil'/ir. ,/,' illl<'t1ialo, [' UI'I/IO::I'!l(l1" ('1/1 lunl!
W/l'flllud,) ,1.1' "ilhal' d" limu/h" de .fetro 1'0IIfwrJilllIdil,\ Cri//! ,i/eu. di.I/IOS"I\ 11"
!Júlio de !'t'"idlll!f. A/'I,,',\{'m,:r rc/II/';rio liJ/lij:,I",!ficlJ 11m i/,/{'I{lIoçlin: I'rrl:o: flh;
.Wdi(!.\,

C{lIlJ'll'Illl' rl'!~llúril' ~llll';';(l ({k.::, I l. a limallw til' li:rro l..'.,tlÍSt'll(h) rl'1iI:1dad,l

In;;al ()l)l.k I~)ralll ribpt':,las inlÍn id:lllll'J1h: c: ~~W,\.'l'ndn kll\pormi~lIIlt:nlc arlll:IIl'I):ala:. em ca.,:;nlllxls

C(lhl'l1a., com lo!):!, \'i.~hí '-1111;mil! IH'[ IlIll l"r,lI n\h~'I"1\' par:] ~]~ lll""l1la~. '\ I.'l1lpr0L'lldl'th']";1 •..~lÚ

h\lSCWldn um r(lmpradL'r para dar :1 d~"lin:"lç:íp dCII,h ai' IlHltcriaJ. umlo pd:J qllal n'Yll{'r :l

prnrmgapitl tio pl':i,rn ,'111 mais Úllllí:l~,

. . ..__ J



•
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• 111'111f-j !JII{J!(//Ilttr nJtI/('JIr,'clIJ 11<1,-"ido 1111gil/fia" d(/ I/.\i/lugem, dI.' modu (/'/C

ri,' ljlu('l/I<'\ "{CrI,'Ii' /iI/ll<,m ",'/ido,1 11,',11<' .','{or /"11'<1f1I!H,Ti"r rec()/lIi/lli'I/III,

I'I'U:(I, 311 dia"

('(ll1fnrmc ~c \crificôl IH' n.:lahiril' :mc",l (h\;.' 21. c <1(1 ú'nlr:irk, d,\ que

lllcJ1cil)II<HI<1 ,\Ull' de Fi~calinwilo 1)'<nlUV2() 14, II galpiio do.: lI~ln:lgçm dl.~p"c (k~uma Clllwk'ln I'ar;l n

c"I1Ir.:nçiin d,)~ dll1l'Ill,,'s liqllid{,~ dll ~CIDr.lJla~~<:IÚúll1lplt.'lllCll1ad:l tOIll IIllli~ IlIlIa 1Ii1,,;liúa ti" g.nlp:1\l.

- ". ' - ,- ~ "f; ~<"'»;'.... ~.,.'. '..
",:"""";",,.,, ,..

,', ".- ',.

COIl~jd""I';lI\d,l qm' ól:lS camlkl:l,. dCH:f,I,' t\lIl\cf1-'ír Pllnt UITl 1')l.:al <ldCqU<llh\

pOr;l poslcríl1r rcwlhilllcnto. "Cglll..' <lnc.\O !lO rd~'rid(i reiah'llip o pl'qjct" dl." Í1hlnl:u;:ie> d;1 ~cgllllda

cnnakla <::1.'111a prC\isi10 (k lima haiCI:l de ~'nlll(,II!,::illque scr:! il1~l.il:l(b 11(1\Cllll". r:l/:I(J pel;! qtw] ;I

l'l1lprc~'lldl'd[)r;1fl'llt1l'i II pmrrll!:,lu;ão 1[('pnlw t'll1ll1:ti~ til1lli:l~P:lrd J cOllcILl~[lf' tI,l obm.

11('/11(r, D,'\'er,í (I /'1II1'rtTlId,'dul' {'rOl id,'IWilll () ,.."('o//iim,'lI/o ,/,/1' \1/('01<1'
di'\I"!'-IU\ ,li! IOllg" ri,' lodo li "JIIIIn','ll<iílll<'l/lfl l' (WIIlICCllti-/O el/1 /oe,tI
"de',/Ii,ld" c (',/','e{lirlJ. j',',co. ,11,1311 dia"

C\\llsi(kr,1ndv \) gral\(k \\)hllllL' d.; suell:1 fll'lllll/l'll;ldn dUr3llk' :1I]\\~. a

~'l11pn;l'llCkdlll"a iniciou 11 Se'lI IC((llflilllcnl(l l' a ,ua disll\1~içün CIll Ul11p:lli" ndequflr1[,. Con!rll,h). :l

rdil';l(b [pl:ll :linda l1ih\ r,li C!lIKllIídac sem rc;ilil;uja d..: ;ll'urdn COIII (\ cr,llll'¥-rnllla 11(\ ",:l:lt,II"IO tltll'),,;)

(d"c. 3l. nl()li;o pc1[1qual r'('{jllt'l':l 11I'1IlTflt:.:tç:lo;lu praw l'm IUllis 120 di:ls.

r)lIni~lltlcrdú, id:b "11 jl1li.'II1\a~iít.:~adici"l1aí~ :1 ~'ll1pr~.~.l1tkd<1r,1apol1\;1 ;1 S1l<'1

"lInscrih'r.I alrll\'C •. dos h,;kl'lI1l.'~ JI 307] 92IS nu S2SS 72S'J. "::1Hkrl.'l,:p (!L' c-mail

c'.11 ill,l. ,ih d ,I '>ÕuLtx"ll1.br. 011 ,) ';1.'11Lllge'l1hcim ;\lllbil.'nla1 ;\,i1.~on'l:u'qlws ,1Inn..:~d(lS H.:Jo.:l"IH':S 31

3n71 ')579 llU flZS:, 7522, cllden: ••" dl' ('-mai I 11i I", '11111,11'(1111."..!.!";It!,l.l'"11 hl.

Tenllll.'i I:lll (]IJ(' pede
f)~:'ERI\'IIXro,

, \ ~.
C a :ÚSs"l i\lo
OAU/i\1(; n" I ••.~

.__ 1
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SAOA SIllI.:n.l'IH;IA LTIJA

HELATÓRIO FOTO(;HAFlCO DA 1.\II'I.El\lE.\:TA(':\O no I'LAI"O DF A(Ao
REFERENTE ,\() OFiCIO StPlt'\.\1 i\'i'l1 IUT/511/211l-l.

ITEM (, - [)t:\\;r;\ () ••.•ll1rr~'(.l1d••.•df1r retirar. til.: il11.:dia\ll. ••.•nrm<lJ:ennr em local ad •...qll:ldll <1:;

pi!lw'i d~' limallw dt.' t;"rw contaminadas com bk\\. dí~r\)'il~ISno r~\ti\l de 1'!:~idll()S.,\pl\:sl'lHar

rcli.llúrin fOlogr:'líic,\ da:-ii1{Í..:-tllllH;;'ks: I'r:l"il: al~; 3(1 dias.

A(:..\O: Toda:1 Jimnlha de !~rro l'sul s•...ndo rt'lirad:1 do 10cal •...111 1.J1It' flJram disp(l::,lil~ l' l'SI.iill

sendo arll1a/.('nn.da~ 1l'll1pol'ari,1l11l.:nk 0..'111••.•nl,:CllllPas ("\\herlu:; Clllll llin:l. \'istt\ que :Iinda 11U{\h;i

um g:llpão -lc.CI1:1t!O par;] () acl111dici(\I1:llll ••.•mo (i.:Slas Cilli:ll11pas.

ANTES: Silll<1çih1 em 27.0S,2fl14.

lu:silH:O IH: L1\IALlIA!l1-: FERllO eONT,\MI\A!l ..\ em! ÓLEO \0 1',\"1"10IlE
HESJlWOS



•

J}EPOIS; SiIU;l~':ll)l'll1 IO,OY.2(l1-t

E~CIl1\IENT() DA CA('AMBA CO~1 Lli\IALlL\ DE FERRO CONTAi\II:\'ADf\
('01'1 ÓLEO

CAÇAi\1RA CO.\! U.\1AI.IIA COí\'TA:\H:'\'ADA CO.\'I ÓI.EO COBERTA COM
1,0;\';\ P;\ I~I\ AR\L\ZE;\'AC E.\1TF\-II'(mARIA (ATI:: t)IIE SE.lA f):\J)A

IlESTI:<AÇ,\() ('OI(I(ETA)

I,
I



,

S,\IlA SIIlEIH'R(;L\ LTll,\

RELATÓRIO I)E li\1PLF..\IEi\'TA<':.:-\O1)0 PL\:"JO DE A(,\() HEFERE:\TE AO

(n:í n()SI' P R/\:\ I 1\ j\-1/DTI:-II/211 1,,(

ITEM 1-1: lmplont.1I' t:(llllo:n~'iill na s.\Íd;1Jo galp;io d~' u~ina!,!O:Il1. do: 1l1l1t1ü ljUl' (lS l.'lluentl's

o!l:usns litjUl:m rdil!os ntsh.' SL'[(lrpm,1 j1(ISlcliur fi..,t'lllhill1t'nh~,Pnll(): J{] dias.

"•ISr'L", \.-~-
.

.. .;" ",
1,.- ;,-t

,."



•

S",gu..: ilIll"';(1 11 prll.lctü pam n <':\c'lIç~ln d,1 sl'gullda canalela 11:1OU!!':t ,,:li{1:l UU galpi'i\\ tia

lIsinagcnl com (l pn:v\são d1,.~IIllla cui.'iu do: cnlltcllçU{1 p:Jra olHk ambas <I:>c,lIl,lkl<lS lkn:r<1o

cllnn:rgir.

I) (\'l:lr aC\'llSlrtu,:Jn:
~i Contralar l'lll[}]"csa:

:; I !.::\:t'CU!;;lI" ,i sC:IT1(;o:



<

SAIlA SlllEllllHOI A l.TIlA

RELATÓRIO FOTO(;a'\F10) Df\ 1i\II'LE.\IE.YL\(;\O 1)0 PI.AM) DE .•\(',\0
REFERE~TE ,\0 oFíno St:PHA:\1:\,'M IllTl:iJ 1/2U14

ITE.\l 16 - Dl'\'cr:.i o cmprecmkdür pro\-iuenciar o n:co"lh il11t:l1\()da~ ~tlclta~ao l~\ngn de lodo

~'lllPI\'t'l1dimellt() l' armilzcl1;í-b~em locol adequado c t'specitico.

AcAo: 1'(Ii inicindo (l rccl\lhil11\.'l1t\l de 1mb ;1 ~llL',lla c stla d",'stil1,lç~n rUI.1 um pÚlio

adt'quadn. COllsiuernnuo o grande \PIIlI11C d.: sucafa anl1ab.:llm'l;ll1ll \"'mplecndi111.:nhl tltll\.lIlgo

dll:; anos. n cl11pn:clldcdOl':J. c(ltlc!uirú a rClir:ldalOlal de m:ordl) com () crolhlf,!l'<.lllla <lbnixo:

-+--0 ""'._-,

I
-+ ~i
.~ --_.

A:"IlTES: S;lU:IÇ,ill CIll ::9.()X.~Ol-l

•
,--•.....-~

a>~.J?
-.11'", .• i " ~ "", -~.u ~<,!~~i~yÇi~.--"".... ~ _ ..•-

""::;"' _ t> -

:li: - i~ ~:.--'.,
StiCATA DISPOSTA AO LO:";(;{} no EMPREE;\,IHi\IE:\'TO
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f)E1'01 s: Si lll:l~'il()em 1O.0lJ.20 1~

,

-.-!lO••..' -,.'
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AI{:\lAZE"'Ai\'IE~TO E" LOCAL ESPEciFICO I)AS SCCATAS IU;:COLHI1>AS NO
E;\'IPREE~ 1)1j\:lEi"Q'O.



~-------'".,. __ .,.".._--" ...
-II -
I

\-':írn'a da l'alm:l/.\lC, 19 de lloH'mbro (/('2111 ..•.

A

SECRETARIA I)E FSTAIJO IlE l\IEIO Ai\lBIE(I;Tf. li: l)ESE~V()LVI\'IENTO

SI 'STENTt\VEL - SE.\-IAI),

Supcrínkndêm:ia Regional {k Rcgutarí/11\'Gll !\mhi,,1ll:l! - SI ipRM..-1 Norte de l'v1inCls.

kcfl'ri.'llda" OF, StJPRI\:- ••.lXMmT/N" 51 !i2014 Processo Adminislrnliyo p"\ nO

091 S3/::!005/002i;:'O 14.

SAnA SIJ)EIU"IH;IA LTOA" empresa inscrita no Cnu:lslro i\uci'oll<l1

da Pessoa JuriJica - C:'\I'J :-pb o n" 06.0{j9.70Y()l)Oj-52. Clllll s~'Jc na Rnd(wia BR 496. Kl\:1

29. [hino das Illdú~[rjas. V;irú'll da flalmaí1vl(i. \Clll, rcspcítosam{'Illi:. alrdn:s da "Wl

pWCllfatlor:.l (lhai;\o ,lssin<ld,l. ,,111 atendimento ;111 item fi9 do OF. SCPRA \I:"tI,\'I/f)T/W

511/201." l'w.:mnlnhar (\ relatório ttltogró1icu cflmprobn!órí(1 ,1IlL"W UU l"L'lil'mb c ll<.'stilltll,:,io

rc~idlhb rerigoso~do p:ítiu ,I<.'rc::;ídU(l:-.

Qu~isquer rJl"l\idas (lU ill/\'\I"ll1:lçik's :ldir.:itll1ai:; :1 emprccmkdl1l"il ilpnnt:l :l

SWl slIh:,l'I"ilOra atrmés dllS ll.'kli.1l11.::' .lI 3071 921:' ou S2R:, 72W). en(krcç(J Je l:-m~il



;

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

Vlírl.Cll da Palma/MG, IHIdl' março de 2015.

!

A

SECI~ETAI~IA DE ESTADO DE l"tr.lO AMBIENTE E IlESENVOLVIMEi\TO

Sl1STF:NTt\VEL - SE~1Al>.

Supdillil'nd0nctu J{egltlll.ll de Regubri:.rm;ào Amhi.:'mal- SUPR;\:Vl j\1(WlCde i\'linas.

I

Rcl"crênrill: OF. SUPRf\MN~l!DTil'\" 122]/1014 c U2!lJI2015 - Pnjl;CSSO

Adminístratim - PA n" 091 S~/2005i002nO 14.

SADA SIOERllRGIA tTl),\ .. C'l11pn.'sninscrita no CadaWIl Nacional

da Pessoa JuridH:a - C:-JPJ soh o n" 06.()(l).703!OOOI~51. Cllll1 sede na Rodo\'Íu 13R 4%. 1<:-.,.]

~(). l3airl'o dns lndústrins. \'Ú1Il'H J:! Palma/MG. \\.'lll. rc::,pcllOSamenlc. Ulran~s da Sllrl

pr,u.:uradünI ahaix(l assinadn. ('111 atl'l1djl1lt~11l0:11)5hem; 6 e 10 do OF. Sl!PRA1\'1~:'\'1/1nlN"

1221/2014. cnclIminh:lr cnrin do rtlcndimcI110 das wndiciúm:mll:s dn I il'cnçn de Opcr,l\,:ão.

hcm como (lo~mOni\(lrllnlCl1!Os, h:nlizados ('IH 20 I:?c 20]~.

Quaisquer dlh"id:ls ou inlt.lrlllaçÔCS adiciOlmi:i a cmprct:l1d.:üoru ap(ll1la n

;"UJ slIhsçrilom ulnl\'ês dos Icldollcs 31 31111 9215 nu 8285 7289. cndcreço de C'-mail

C;lIlIi:l."il\d.!~ "~t!:,J"l"(lllJ.hr,ou seu Engenheiro Amhiental Nil,';oll ;\1<lrqu('s [\lra\"l~S do;.,

",.•Idi 111C:<J I .1(1119:;79 NI 828:; 7522. Clldcl'c\"o de (,-l11ai I 1).i.l.:<~)J!_"II_\~\1.l1~'2~,,(~,Ll._r;~1\n.l~r,



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

V:írz{';I da PaJllla/i\')(;. 12 d{, d('z(,lIlhru de 2111-t.

A

SECIH:T:\I~IA DE ESTADO IJE :\lEIO A'IBIE:'ITE E DESi':NVOI,\'IMEi\TO

SI.'Sl"E:'\Tt\ \'FI. - SEi\lAD.

Referi'nei:!: (w, SI il'R:\\1~\L"1 JT,;-..J" :; 11nO! -I - Proc.:s:,;o AJmil,if:lnlli\"l) - P.•\ n"
oC) I~tV~(l{]5j(102/:?O14.

SADA SIl)EI~L1~GIA I.TnA .. cm[m'S<l in!'crilü no Cadnslro ;'\"acinnn!

da Pessoa .!uridk:l- C1\PJ soh o 11"OfJNI').703/0001-52. COIll s{~dt:na Rot!(1\-'l<1 HR 4Q6. K:-"1

29. 1~:l1rr(l úas Illdústria~. \'(\1';.'1,';1 da P:l!ll1a/i\-IG, \1,'111. l"c:'>I'Ci(ISanh::nlc. 1I1ra\ó ua ~ua

prptuI"ue.lnl1l ahai\n a<;..;ill;ldíl. {'Ill ;1h.:ndilllCllhl (1<) Item 12 do OF. SlIPRA\IN\tlt>T/N"

Sll/2111.t, aprC~l'llwr o prnjl..'[(I h\.'JllcO ("('111l'fl'l1ngwm,l (h: l'X<.'l'lH;:il)das :llkqu:II;Ô':S

rl'~dii'(ldas 110sish.:I1li1 lI,.. ab;lsll,'l'illl..:nll,l clt.: \ l'Íclllos ç IllÚqUilltlS.

Qtl:1iSqUCfdÚI iua:, ou il1llmllaç,ll.'~ adicionais a l'lllpn.'C'Jltkdnra i1ron! •.i a

sua suhs(:rl!llnl nlran'" dos II:kl{ln..:~~1 J07l 9215 \lU X2X5 7289. C'J1dtrt.'~o(k c-mal 1

l;]llll;I."lh ,i li "ihLI..~ln.k. (lU Sl'lI Eng.I.'n!lcír(l All\hil'nlal l\ilStln i\-l:wqu('s D1ríl\\~Sdos

H:kll\l}l.:s.'1 3071 9579 ou S2S5 7522. t'ndCrt','l.l dc 1,"-lllnillljL"I!.1J jlUlqlh'''.!L~:~J~L:,:~,!!!_hr.



V:ír:t.l':l da PlIllIl:l/i\"I(;. 29 d~ llutuhro til' 201.L

A

SECI~ETAIHA I)E ESTADO DF 'lEIO ,,"-WIEi\'TE E nESENVOL\'I~fF~~r()

SFSTE.YL\ \'[1. - SF.\L\I).

Jh'fcrênci:l: OF. Sl!PRt\iVI!\'\Vlnf)'\" 51 InOl4 --Process(l ;\dlllinistmli\o PA n"

09183/:'005 '(jO~I:::Ol..L

SAnA SIDERLR(;I,\ LTIM .. t'lllrn'S:1 lllscril" tiO Cada!>lro i\::II.::iünal

dJ 1\:s:-.o8.Jurídica (':\PJ sob (l n'" 0(1.(J()lJ.70~_'O(l{H ..52. Çlll11 sç(k IW !{(lu(H'ia!l1{ -196, K;,\l

2l). B:lino das Indú:ari:1s, \'úrl.ea da llalma:i\lG. It'lll. rt'SrdtoS:ll1l;,,'1l1L', ,11nl\(',:;; <1,1 sua

]lf(lcur..l(lor.J nhaiw assinad;L em alt'ndimt'lltl) <lO Ilcm 12 dn or. Sl:l'ltAi\1.~;\-l/1)T/N"
SI1/2nl.t. 1111(1fI1l:lr lIS adi.'qu:lI;tk's I"l::lli/.adu~ nn Si;.;klllt! de :lh,1~lt'L"ÍIl1L'lll0 de n~k\I1()'i ç

Ill;]qlllrws,

('l\nf'orJ11t' o n:f:lll)rjll Ji'log,r:ilirn :111(':\,). '-1l:l11prCClllkdorH CnnSlnrlU 111ll(1

l~slnlllll"ll tllhcrt,l. COlll ]1í:-.o illlj1erll1l:,i\ l'1 l' t'i Im -':llllélklas de rl'l'olhilTI<:nll) Jl' cl1ul'nh.':-; l' b:!,'i:r

de C0J11cnçfio nu t:1l\nrn0 dn tmquc dI: annôll..::naml:lHu d..:: (;Otllhll.'ilín,is.

Quaisquer Jlt\ id:ls ,111infol"1naçik, mliciün<ll~ i1 clHjlft'cndedora upnllla a

sua :,unscril()fIl iltr:ll'é::; d(l~ [clcflmes ,'I ~n71 lJ215 'lU 82X5 7289, cmkr'C'çt1 de e-mail

t' illl n,>!l', ,I (I.,<Ií.I;U..'1111LIN. ou ~<;.'UJ :nl:'t'nlJ""lITl l\mhit'lllal ,'\"ilsHIl 1\1arqucs mran:~" lil);;

kidillk'S 31 3071 l}57~ ou k2XS 7521. L'll(krn;(l dI.' l'-Ilwil lU!', 'IL!1~ar4'lc'~<I ,;,d.l.< '''111 hr.

CÓPIA

•:;
,',

"



Vúro.';1 tia 1'"lma!:\tC, 12 til' dC/.rmbro dI.' lUI-I.

,\

SECRETAH;IA I>E ESTAI)() DE MEI() Ai\lnJENTE E nESE:\,VOI,VIi\IEJ\:TO

Sl.'STEi"TAvEL - SI':i\1AI>.

I~cfl.'rêncja: OI.. SUPRA.\-l:-JI\.HJli!'\" 511/2014 Pr0CI.'S:uli\dmlnistnlli\\l 1';\ n"

fllj 1X:t~O(J5!()n~110 14.

SA()A SIIJEl{CR{;IA I.TUA .. (:Illrn.:::-;<l ill~cl'ila 110C"dJstr-n i\W.::i(lll:ll

-.1,1l'ôS,Kl .1urídica Ct\PJ ~oh (1 n" (J/).()(,9.7C1:l:0001-52. tlllll ~••.dl' na Rndmia Im -1%. KM

,2(). llail'l'n das Illdll~lria~. Vrlr/ea da 1'111111:1/\1<;. \l;'l1l. 1\_':-.r~'ijOSamt:nh:. atr<l\~':-;<lu Sll:l

rl'(lclIl':lllor:J al1:lixo a:-;~inad:l. ~'m nl..::tldímL'nltl ao Itl.'nt 14 do Ofício 11"511/2014, :lpr':SL'ntnr o

n::l<lh\no f()!\lgrúliC(l da conclusão dn ít11pl,ltll~lÇà(lda c\lnll'nçiio na ~aid:1 do galp:io d3

lISitWgCIll jlMU a contcnç.Ju dos t'llu~'nt(':-:o]w~(ls.

(luai:-.tju..::rdlh.jtla:. ou iflf()rnl<IlJ'l'S atlirint1:lis :1çmpn ..'~'l1dl'd(Jl"il apnllU a

slIn ::ub~cl-ítora atmvt>. dos l..::il'(llIlL'S .11 .'071 <)21:' ou 1S2~57289. cn\lcrcço d.: c-mui]

<':,1:'111.1"III:! I! ,:l~I;Jx, )!ll 1-1". ou ~~'u Fngt'nh~'iro t\mhictlt:ll l\'itsun i\.Ili l'tlIH'S atr.1\ l;S. d(J~

teklilnt.s.11 ..'11719579 IJll 82S5 7;;22. cnda •...".ll ~k \':.ill~lil!li1\,_Ul.I11;1f\l\ I\.'~11."<lda.l" ,tlLhi .
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V,írl,t':l tia Palllla/,\lG. 2() dcoutuhrn de 21l1..t,

A

SECI{ETARIA DE I':STAI)O DE Í\:IEIO Ai\lB1ENTE E IlESE:"lVOL\'J:\IENTO

SL'STE~T'\ Vf.L - SEM AO.

SupCrinll'lldGllcia R<:gional dL' Regularil:,){,::iI1 t\m\ljO:llléll- SI,:PR/\M ?\'l)fh: d•.•l\-1illa~.

RcfcrÍ'nci:l; OF. SI;Pl{i\~..1Ni\l/DT/~" 511/2U14 -l'rocl'ssll Mlmíni:,lrali\o PA 11"

(j() 1S:>'20n5!OO:-;'~OI4.

SAJ)A SIf)UWR(;L\ LTIM .. ~mpr('sain~nita 110 Cadn'slw l\:a:íolwl

J" 1\,-s:;(1:1Jurídica CI'\PJ snh () n° ()().069.70)iO(lOI-5~. t,:1l111Sl'lll' ml Rl)doYia!H{ 4%.1\.;>'.1

pru-:ur,lullrn abaixo ;Jssillada, ('111atendiJllCIlll1 <1P fiem 15 do OF. Sl1PRAi\L\j\lfI)TJV'

SI lf2Ul-l. il1llmnnr qUt' loda:J limalhn produ/i{b 11(\L'!IlpJ~'cndil1lell!l) \..'~I:J.'o\"lldn hriqw:llIda c

rcoprovcillld:l no seu proceSSll prnlillli\"o. conforml' rdatório tO\(lgrc'!fico al1e\o.

Qllaisqll~'r dll"ill~.~ ou il]fl~rllla\lí •...~ :lditiOll;lis a l:lllprccmkdora "[1(1n;,1 II

sua ~lIh.~crjllJm <JlW\~S dus tl.'ll'l~)IlCS31 3071 9215 nu N2H5 72SlJ. e!llli:rcço lk l'-lmlil

(,lr1n,) ,,,ti \ ,1 !( -,1.'1,1., •...( \111. br. ou ~\,'ll !':ngc-nhl'ir() "\11lbkl1j~]1 i\ ils(JII 1\1:l rqUl'S alra\',,:~ dos

lelefone:, :\ 1 .~071 9579 (lU 82S5 7522 .•...IlJl'I'(.'l,:O de e.Ill,1 iI nil"'('I1.!H,1nIll<.." ~I,,,!,Ia,!,"('ll1.hl'.

l:':1
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,
•
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SAIJA SlHERI!i'(GIA LTDf\

)~ELATÓIHO FOTO(;HÁFICO 1)1\ I1\WLEi'.IENT..\ÇJ\() no "LA]';O OE ,\Ç.Z\O

REFERENTE AO OFíCIO SUPI~Al\1l':j\l f1)T/~lll2tll"

;\lcnd •..•ndo llS""olicit:lçàcs da SUPR:\i\1l'\~l ;lIr:t\'ê:; t!(l otkio 511'2014. segul: as 10'\ iC!..::Il(:ias

J;b n~'i'icsdos itens il\-l:Ji:\(I;

tTE.\l 6. i)cu:rá o cmprt'cndedor r..-lirar. de imediato. c ;HIlH1ZCllaf1.:111 local :1C.k:qmtdo;JS

pilhas dt' limalha de ferro cOlllmnínad:ls ('(llJl óleo disp\l$l<b no p~li(l de re:-;iduo.'i. Aprc.'icmar

Ação: Inil'i:JlmcnlC II pilhu de lirnalh<l que I.'Sla\u dispOSlrJ n(1 clllprccndimcnlo cstaV;l "emlo

tCl11porariamenlt' arma:tcn:Kla \.'1I1c<I(fllmbas t'obt'f1ns. COnf(lnllC f'l.'lalúrin ll11ogr<ilico CIl\ i;ldo

:Illll.ríormcnt ••.•.

Porêlll. a l'mprccndcdllrrl I.:ollscglliu uma empresa p:lra rdír~lr i.' Ji.';'ilinar l'Sl<l ]jll1~dha. dI:

l1wllcira qlll..' o p:ítio d(' 1"l'siduns ('sl<Í 4UtlS(, IntulmCl11l' limpo. Dcvido a um ptobknw

J1)('C'únil;ú 1l<JmÚYllina que l':;la\'<i rCl1lon:ndo ~ limalkL o tr:.thallw alr;lS0U o;:n:1o l'(ú rwssÍ\'el

concluir a retirada.

A l'1l1rn:s:J. cnntr:-lladll se chal1l:l TUBOSETE LTI)A" :-.illl<ldu em Sele l,agna.!i/\1G.

dc\ -iUl.llnélllC liccnciadu. conti:Jrlllc Cl'I1i ficadp dc r.ícelH;a de Opcnu;ão ---LO m\••.•~o_

<. 'ul11in115.o da cm]1IT:-:;1 ljw,: COll1rnlll a limai ha. ~l'l1dll l'<Irregm!l1 1 (1.111.211 1 .•.
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.o\!s:nl')~IU.llm" o \)lllJ J1L1.l!.l~II1S!t:! ol]lI (lp!p."lJtlO,1 O\].1(l;;llJ.ll,ud;)p m.hll:"l o 'oX!lXIU sruriiiol\)J

;)UlJllJUü:l 'lll,'.lüd ',11Ll::>llllO!1."lltm 11PCl[ll!lIlU:lU:l OI,'!~)J[J ')lI1Jl~llIO;) 'W;);lCtl!Sn r.p OI:cJjlJfi

op IlP!I~$ cu Upell:ISlI! I)PlI.)S l}lSJ DÇ;'U.lILHlJ ;Ir T:X!I:J r. .:; ltI:ll1I~U;)lP l:,ml.l eP!UIIU:'l \f ;o!:;'iv

'OJU;)llI!lll0.)."lJ lll!J;"I1Sod I1md JOPS .)lS;'lU sOP!1;).l lU.lnhU SU~Il"I(l

S;:)lll.,nu~ sú ;:lllb (ljJOUl :lj) 'lu,"lfluu!sn .)p oÇJII:t;1 op t:p!r;s !!lI O!];\U;'\IUO:l Jl~llll1ldllll :tl I<\!:UJ

:\)!:l!J" ;-'SS:lP ti ll!:11! ull ,'IU.1J~I:l.l ll!!.'mnb."lpn e.n:d

í1l:1fOJd PX.1UU ,"I[1;1;'1S .tlUZiJ I~ íll:'lUü OI' S0\1:,111: 1:\!1\t\1V}I.I!)S ep -;.'º:'nn!:'I!jl)~!iH OPU:'IPU:)IV

tlUZlIls:l.LCI/I\:.\: 1-\IVU.lrlS ODpO

ov :'I.I.~::nl:~:I::nJoy.)v :J(JO~V~J(Iou OY,)V,L\':Ht":n.mll :1«OllH).L\,'I:HI

1'<1.1'1VI~H1,H1](IIS V<l\'S
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I •

\'{WJ',l'll lIa I'allna/,\-l(;, 29 til' outuhro dí.~2014.

A

SECRETAI~L\ I)E ESTADO DF: i\'IE.'IO AMBIENTE E IlF.Sr.:'NOL\'I.\"lENTO

~llSl'I~I"\TAVEL - SEMAD.

Stlpcrinlcnd0m:ia R-.:gi{lll:11ue Rq;lIl11ri;ra~'iinAmhkl1lal . SUPRAM i\(lrtc (k Mina:-.

OF, Sl!PR,\\lNNI/IYI/N" 511/2014 ~ Processo Administf,Jli\() - (l:\ 1l~

091 ~V2()(J510(J2/10 1.1.

SAJ)A SIl)EI{l:I~GIA LTDA . Clllrre<l inscrita no Cadastr'{l ~:lci(ln:ll

da 1'~'SS(1Ll Jurídica - C\P,l $nh 011" 06,Oõ().70.HIO{l]-52. com sr;dc na R\lUll\"iu BR .Nó. Ki\:l

~0. Bairro da::; Inuústrias, V5f/l'll da Pulmn/I\H;. \ctn. rcspciwsanwnll'. ulravés da SIl:l

pf(lCur:.ujDI11ah,lixo <l.',si1\aua. em ah'ndim('ntn "fi i{t'm 1(, dn OF. StJPI~A"t:~;\I/J)T/:'J"

51t/2f1U, r.'llcJmillhar o rel:llório j()wgr:iflcP cnmpt11batt1rio f1JH.':\O que dcmollslm o

n:l'olhim.:nhl das Slll'nWs dispo:'>las ao longJl (iI: lodo n cmpn.'cndit1ll:nlo (,' arn1<1i'l'ld-Ias ••.m

local <1do.:quado •..t::,r~'çjfit.:,l.

()lIai;,qll~'r dú\-idas {lU i111(\rt1lil~'{lt.s ,1dici,lIl:Jis a clllpr •...l'lldl'OOI'a :lp(lIlIH a

;,lIa slIbsl'l'iwnl atran.:s ,1I)S,t'ldillll';, .11 .11171 \)215 ou N2R5 72R9. I.'nd•..'I\:ço de c-llluil

l:;lnn;I.~\I:'"~,I"~I_~dl!.I,•..'oll1.hr. ('li ;,('u 1-:Ill,;clllh:in' Amhil.'lItnl ~i1son M:lI'lIl1t.s ~Ilra\'é; oos

(I.'!e li111L'SJ I J(J7 I 9:'79 ou 8285 7522. encil'reç(l ••1...'ç-mail Il;L'::!.!.I.!..,ll1:~rqlles":,;.;d:l,.',:~.ll'l.ht.



'r~.
V(írJTa d:. Palma/\'IG. 12 de nO\'l'lTIhro til' 201.40

A
SECRET.-\RI .•\ DE ESTADO I)E :\IEIO :\:\1BIENTE E DESEi'\VOL\T\lE:\rrO

SrSTEyrAvEL -SE\IAD.

Refere'II('ia: or. SI.'PR:\;-" 1~\l.'1)r,'i\'''511/2014 -- Pmcr:~so Adminislrati\ o - PA n"

09] RJ,':"!oo5!(j( )2/20 l-L

SAnA SIDEHI'IU:lA LTIM ...• 'l1lrn:.sa ima:rila 11(1Cudnslro t\'a",jnnal

da Pc,,~on Jurídica ~ C!\'PJ "oh o 11° 06JWJ.70.,,1)UOI-52. com 'il'd..: na ROlhwi" BR 496, K~,l

2j
). Bairro das rl1dÚSlria~. V;írzl';l da P:lII1l:i/!'I1G. \Ctn. n:sp.:ilnSiIIl1cntc . .1ir,l\t:s dn sua

procuradora aiJaix(I:lssinadfl. n'(!lIcn-r prurríl~adio de llll di:ls para ;ll('ndilllt'lllil do Item

17 do or. SIiJ'RA:\I;'\'.\'lfIHfi\" :'11/21J1 ..•. ll\'nil'o ('(IJ11cronograma d\,' l'.':CCllÇlio pnm [I

aJcqll;l~'fhl dn pil(io de i:lI"Imll.~'I1~lIm'ntl)ICI1)l'ürúrin dI..'l"c:;idll{l:,. Jl' 111l1dp que (I l11esmo pOSS:l

arl11(1/l'Il<ll" ["l,.'skluos dus:-i Jicudos conlO 1'IaS:.l' II~I\ l' (klll<lis rc-;ídllos num nK'stllí1 l(leal.

QU<.lisq\l~'rdlJ\ id:.ls ou in!;)rmaçÔl's adicionais li clllpn.'t'lllkdtll':1 aplllll<l a

S\I;I subsnllm;1 illril\b.; dos teicfOl)cs Jl ;;071 9215 Dl! H2N5 7289. l'nJt:reço de c-mail



\':ir/.l':1 d:lI':llnw/i\lG. 12 de nnl"l'lIlhm de 21114.

SFCHETARIA 1lF: ESTADO DE ;\IEIO A:\'IIHEi\TE E DESEj\VOI.VI;\JE~TO

S( 'STEi\T 1\ \fEL - Sf.:\IAI>.

SuperilHl'll(.!clll:ia !{egiCllluJ ,k R<:,gulur1zaçi1o ;\ mhicn!:l1 - SI JPRI-\;-',j N0l1l. dI:: tdíntls.

l{Cfcrl'Jlci: •. ()I'. SI:!, R!\l\ I), jvUYI .'\)" 5 J 11}IJ14 Pr{)c('s~() ,\urn inistral i\ li Pi\ n"

O{)IX:;i20l)5i()(l::!i~O I.!.

SAnA SII)FIH:RGIA LTDA .. Cl1lrrt.:,~ajl1~crilan0 {'ad8Wo '\aciollal

da PeSSíl:l Juridica" CNI>J soh () n" 06.0ót).703:'Of)OI.52.. ,'(1\11 sede na R{,do\'ia I3R .f€)(). K;-",I

2[). 13airrn das IndllSlrirls. V,íl"/C'a da Palma/i\1G. \'I..'lll. 1\'spcil{lS:1I1WI11l'. ,nra\-:s da ;:;ua

lm'cur,u.h'ra a!xlix{1 :1ssinnda. <,.'J1l,1tcndílll..:nl(l an Ifl'm 19 do OF. S(!jlI~i\.\Ii\':\:I!I)T/N"

::;J 1/201-+.(('I li iilflm,' rd:llóflí) rOlOgr:ifil'() mw.\(1,

Após () rl.'IlC'inU11<:llhlda tl,,'rra {IS re,idll(Js I\Jr:m1 ~epi1rad(1s c: d('ddalllctllL'

dcs!1mtlhl:'o Ú l'mprcsa ;..IC BR.\~ll. RECICL,\Vl.IS E I OC;\('OI:'S [:!"J):\. p\)rqll<lllto St:gUl'

anl':;a 1,lInhL'111<l :-;U:lAlllnri/,H;Ü{l Ambiçnl;ll til:' hllwiolMnlt'nlo ~ .\AF n" 02995/2011. com

QlIaisqu('l" dúvída~l)(j 1l1fimllaçiks adil'iol1ais ;1l'll1rrl'l'l1tkdnl~l ,t!,Ul1l:1;1

:,ua :;llb;';l;rilOnJ Ulra\'i:,~ do~ tcldimes .11 30il 9215 nu 8285 7289, Cndl'l\'l,'\' (k e-mail

t:illll1,.l-~ib:'lJl ',Ic!,U.'(1111,hr. ou Sl'U blgo.:nlll'iro Alllhienlal NiJ!,ol1 ~hll.quc •• alri]n:s dos

Idl'l~ Ines 31 3071 9579 ou 8285 7522. l'ndt.:I"C(,:I) de t.:-lll<lil 1)j]';llll.llwrq li\':' 1t_,,;I~I,l.n\111.hr.



,

DE MEIO A.\'lIHENTE F DFSENVOI.VI:\:If::\'TO

OI". SLPR,.\t\l;-.,iivlJl)Ti\:" 51lí2014 - Processo Adminíslf1\li\'o _ P..\ n"
OI)! 83!~(l{15'j)02f20 14.

SAnA SJOERLI{GIA LTJ.>A.. clllpresa inseri!:) 11(1Ci.ldnSII'o Naejon;li

da PC-SS01:lJuridien - CNPJ "nh o n" Oó,Oól).70JJOOOI-51. tolll s"dc n~lHodll\'i:I Im 496. 1,:--1
29. Bairro das IlldúsJrius. VfÍrZl'a da PaflllCl/;\.'!G, \'e111.t\.'s[KitnsaJTIenle. ,tlr,1Ió d;l ~\Ia

rrol;uradora IlnniCi(1 asslnnU,I. apn::SCl1[i1f 0 l{dll!ÚriO li£, [maio Ellgl'iIUis:l 11"211.45/14 :111(','\0

pam {)n1cndimenlo dCl it('m 2~ do Oficio SlIPRAMi\'MfI)TIN" 511/2UI-I (c,1l''Içkri/ilçiiu d(ls
elluclllcs oJC()~o~).

c~_ln~w.,jJ~:l!I_),I{t;!,t~~'IllJ'r.011 seu Ellgclllwil"() l\mhil'l]lal !\'il.~llll MI.nilles ;Hr:I\'e.~d,1S

[dcrolles J J .1071 9579 ou H285 7522. c dcn ..•,'O de c-llJilil ljll.""l.llYIn:F't:"c, r{.~i..!i~;u:q!llJ".

C.
O.



•
-.-~_."'--~,._,._---------------------------

Relatório de Ensaios Engequisa N° 2045/14

~engequisa
S!!!cguls~ Engcnh;Hla QlIimica S::tnltâna Ç! A,rnbicntJI

RU8 Prol,,~sor Carlos do Ass,s, 19~,VII•• Rocro'o
Bolim.MG, CEP 37(;70.3~8

lol" (31) 3594 4577, M'''~oI' ong"Qu,o;a@on9"quls3.CD11' .•b,.
VlOI): www.o~9/)~IJ ••••il.com.b •._CNPj 25.703.935100D1.6$

_. - -- _ ..__ ._-_.-
Tolefone \3:';3731.~JQ3

-"l ""-, • __ ._-- ----

,Conlala(s] 1\'HI~"lld,j('s.'Sdfll:,
,

--, ....- - ---'r.f35,l nJ.O(:Ll~,.2íCNPJ/CPF

~--.f~cccp..rilo

Medições r/(JCampo

legenda
lU) DNCCOPMl-l'C:=RiI_MG <1"(H .•mçan'~r.l~ c,,! fi\!,~"If'~
SM Sld-'<13HJt~el1gllS IJ; !!1~E~~m~'i!1I0nor 'i:~I(!f Jn,t '!"ISlf~\.J\-:"n,,,! r:m:rnl £~'2
(050'J t:n~-,én~,ado '<e(J~c~o m:n<I1'\il Cf' GCf., e 'ned-8 ~~UJ! I~'.IJI ~\' S"[.etlOl ~ 7I}% :).Ila '!~9il:(lS saru,"ló (, pen;wa~0 Ve' ~k"'Q~
oalll:1i(l()S (1'J"Clp;lO(; !"'ltwna dq i5~~ p.mé~I.' af\u~1 1í.l.lal~u ><ip<,nma 115" p~'" D~,:(~ltJ, ~.~!CI.-a5
lOCO') Er,~Tênrr"dI' Rll~u<;aO 'rt""rra de :,5"l. e ~"<C13 1!~(.•11'~J;ll<l,I ;.'r)f~"nr " e5". !)<Ti<~~gO!cr5~~n';iI"'~sc (""c:l!aó!;)S d~ Jic"'c;:
siI'lílmiD& mu' ~1D'allõm'<lrna <1~7~% {! =(1." iI~,Lilllrr~<l1Q\j sllll,,-iar a 75'" "~r~,,, 1L't11l'S S'&:,An~ i:;fl!oénlt:; j.~.",h,,]'," tlô,:,1 :>mJt-t.~01"
250mg'L Fa~nc~c~a Ql,\ CelvW~(! Kr"ft Ur&flqUC<I(!;;~;;,~,j\,'}de l~_<',)I~$A
La: Ilnt:l<J (I" ()lJ&,,;,;1taç~c i!: "'r:o~o d" e"s;"',

InformllçõlCS do ÇOI~t3

Plano d8 Amosaatlem Segundo Slancilrd ~Ae;'ocds:c Üllm.I",,\iO~ cf Wa\er ilnd \'Y,';5tewaler223 Ecição O€ ?::;; ~ m(:lOOiJ
/v"10GOe norma Armr N8R 9898 1937 - P"I:~p",,,:ac <1:ú~l"I,casce !I"1'ostra;;em ct" (!~IU0mes l,qu-(!:;lS B (;:J~FoSr"cep!Ores.
Chuvas nas ultimas ~tl!1 t~áo
Cor;d:ç:ões do :€m;m Som

O. ' •• ull.d", ,ol.!.do£ •• 'Ol<t'inuom.s .mo.I" •• o.,i.d •• , [.10 ,ol.,l~,,<>s",,,on\o r<>d~';; ,o< '.nJod~"do "'" .~o 1<>1.1<0.<1"
A, .'n<>ot'"' de c<>nt,"'p'QV"" o<t.l<> •• n.i.C'V~;',,.r.l." 9".'d3<1M. po, 1~ 01.•• 'I'''' <'m''''. ~() ,01'1""0 cio ."";0',

" EnUoq"l•• Zon. d. Mo\>:!lu. M,,,,,.I VIII.,.15S.Domou"," Ju" ". ~",.~,\G, Cfl' l~()~,.go. 1~1.(l~J 321~,~1~3 •
.,. f'n9~o~i•• Sul d. MlnH: Ilu. Lucj V••• "" •• lo. 'l'""~,,., 11£,/,1.0no P.",." ".""" A!e"",..vC. crI> P~5G-O()l.l.'l'o'.IJS) JH71'1~r.
",Ens~"lu OtSt<ldo f,l,,, ••• !lu.[10mSu~~uo,199'. N'tOe<, O"'t1opOh~41G. Cl:P J5S00.4S7.T~1.1l'l, Jo:I71.1S~9



f • c;...3r o-
, t"•

,

V.iirl.t':ld:! 1':lhu:lf\IC, 29 dl' ouluhro dr 2014.

SEClU~L\HIA DE EST,\J)O UI<:,'"lEIO A.\1BIE1\'TE E OESr.X\"OIXI.\IENTO

SI 'STE!'\Tr\ ''FI. - SE:\-'" D.

R('frrência; OL St'PI{,\J\:INM/IHí\i~ 511
'
2Ul-i Processo Adminislralinl - h\ n"

09 f X3i'2005.1002/20 l-l.

SAD.-\ SJI)EIWIU;)A LTI)A.. ~l1lrICSU Inscr111111\1 C:ld;l~lro Nm::iOlWI

da Pt'ssna Juridíc:\ - C0iI'J sl\h o 11<' 06.(J69.7()~j(lOOl-5:. com sede na Rodovia 13R4%. K~-1

2lJ. Bairro un:-. Indústri,15. VÚI'I.t'J da 1\.11lll;lfi'vl (i. \\'lll. resp<.'il()SD1lll'llll'. ntra\'cs da :"llll

pl"(1cllfador~labaixo assillncla. c.\por c u lil1:l.llú]lIcn:r (I qw.: scg\ll..'.

Atran:'s do (llkio Jl" 511:21)1-1. item 25. 1')1 soJkitmll1 (1 C'lllprCCJ1t!L'dClra

fl'alll'Ur a c~II';],:lcril.altàl) dos dlllcnl<.'s nkoSlls \crilicatlns 11(1lagoa arlltidallk f<.'cchiIlK'1l10

da dn:nag<:11l da indü;;lri;t ~'llas (,;:lll~dl'ta:,lk dirlTloll;llll":lllO, [) qual i(li <.lprcs~'nwúo alr,lvé:.; Jo

Rd,I\(irilllk 1.,l1s.lilll'.ngl..'qlli~<.In" 20-lSTt pnl!OClIl<lJll \l(1di<l 12,09,2014,

110\anwnh: dl' aC{lnJo com :l n:fcrid:llHWma.

~,

)



(k0rt"l:. P\lf~J1l. qll" lodos p;, fahoral("rilh Ihnllll uníssonos ao inlííllll,lr

que nU!l': rm8ín.'1 rcali/aI a clas~itir.:,IÇn(l tk rc::;ídu'll'llllll:llri,.líquitb. !SS()porque a t\1\;..tT

NBR IO,()O-J \l:m et11lli.)obj...'ti\'O o:1a!-;::;itir.:ar (1:; resíduos súlidos: quanto aos scu~ I1S\:üS

rot~l1çj;ljs ,lO ll1l'in ,lmbicllle ~' ,', salllk públit:,l. p<.lln qm: pl,ssam ser g.:rcncíados

mkq ll"Uallll'llll',

Ademais. ;l :uláli:,(' dll n:sidli{\ scria JCita llledianll' ns prcsniçijes da

:\131\'1' I\'I~R IO,UOS que disl'tlC s(1hl\.'(I r111c••..dilll..::nhJ jl<Jr,1 (l!Jknç:l(l dt, CXlr,l10 1ixi\i,IJU de

resíduos sólidos. de modo que ambas ns normas não s~' (lpfiealll ••..m lll;llriz líquida.

DcslIl fiJrma. por illlpos~ihiJidadc tú'nica. a l'mprcem.lt:oora nào podení

atender () llem 25 dl\ üfici(l li" 51 l'201.L pnrl]U:llltll r~'qllcr l'sc!afceim('llltlsiori":lll<lçi't.'s Jo

wrpo tl't:ni('o dcsla SUpcl'jll1t.'lld~llcia.

Quaisqul'r dúvitl:IS ou illronll,lç(\c~ miicioll:lÍs fi l'mrrt'cnJcul1ra :lponta ti

sua subscrilw;I nln:m.:s dns lc!clilllCS .31 .3071 9215 ou 82X5 72H9. cndcrcço clt: L'-mail

~'!!i'ilh1.;.ih;l !Lt;I(l,L~_lJ!II,br. (lU seu I::ng'-'Ilhcim ;\I1ll>ICtlt:ll i\'jlson i\lal'qu{'s atra\'l~:-; do~

tckf(\th ..'~ J 1 ~071 1)579 ou S2S:, 7522, ct1,kl'ci,'( 1d..:c-Ilwil Ild_~~:l:,lll'H\ll'_~-"_!~~':l}LI.(';m) .hr.

Silva



1-. -~- -----

•
(arina Silva - Tributario

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Nil~on Tríbutllr.o SADA ~Ililson11l<l1que~@~<ldi:l.col11 br>
terça feira, 23 de OlJlubro de 2014 14:44
cariana cassia morei'a da silva
fW Caracterização de efluellte N8R 10004

De: luana Gonçalves (mal1.tq:luil})iHIQfI.I~alve5'g.';.g,>ge9~qIA~º~n:llf)
Enviada: terça-feira, 28 de outubro de 2014 13:29
Para: Nilson Marques
Cc: 6~1)_ql.~iJ!pI.2SG_S~cQ~I.corr):~
Assunto: Re: caracterização de efluente NBR lOOCH

Prezado Nilson,

Infclizmel'ltc n~o realizamos Classificação de Resíduo em ma!lizlíq;,Jida.
A NBRJ{)005:2004, só i;'> realizada em m;nril sólida

Segue descrição P. objetivo da norma:
NBR1000S:2004. Procedimento para obtenção de extrato Fxiviado de resíduos sólidos
Esta Norma fixa os reqUisitos el':igiveis para a obtcnç30 de extraIo lixiviado de lc-sidtloS sólidos, visando diferenciar
os resíduos classificados pela ABNT NBR 10004 como classe 1- perigosos - c c1J%c 1- n..'ioperigosos.

Desde já agradeço o contato.
Att,

Oi GEOSOL
lahordl.OIlO Af\lbll:!-Lll,

,se ~(l/):n~~.I,o J.lC{ll7OO~
.•,,,«,II.d~_.,a~NJ llnl~ lOO~

',-li ..,,~,

0024/10/201415:49, Nilson - Tributaria SAOAwrote'

1\ '>d~}H"",jJ", \1,\ :" I (!IH' .'l ,;{,n,il. ~ ,., "" I',." , ,.,-, ,T ' \, ,,' v'tl dq"(,71;1I,:tn: , 1;\,.' ';1 li". ""I C' da \ ,)'11

a:"íl!i lU)..,.', )r],,"-"~Jff', ,. ";',1" !,l;' ,L lC",J\'_'IÍ)'-r;;:,:"I-'~,'-_.",,;r; •.1,';"pJ

,',:!
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"tw(: ,lP Il.HlLUaJJS Jp ~l'~H\:/t!lUll:dI:P t:.U.I~:i\

'.11l;l.1~,1nb I) .I,1JJllb,'.III:UU (lI: J JOdx,) 'npl!ll!~SI: O~!r.l[l) n"H'reJll;)~lJJ

"Sl!ll!~\:lp :'lUON1,~V}Id(lS- Jl;lll,;l!~iUlV Ol}"~I:/!.Il!1nfl;)~1Jp ll;UO!;1~~111!;)U?PUJl\.lpJdns

;1:!JU.J,I;)J.l}1

l,;I1S \~P ~~,\t!.l1l1 "J]lI.'lw:so]!;"\d,,:l.I "UI;).\ "~)I\il!lLJllld I:P C:l:r.l\li\ "SI1!Jl..::t}Plll "ep PJJ!Il(l '6Z

~\J:l 'lJ0r ;iU U!\tipO}! I~\l ;'P:"lS l\lO::; ';:~-IiJOO/EOL"(/)Ú'90"li n q')~l"d:'X.J -- U:J!P.Lllll' I!OSSJd I'P

llm.l!.ml\. 1l.IiS\:P",) üu l:l!.l.lSlI! l:S;l.lÚlll;l "Y(J,n VI~HHlH:HlIS V(JVS

:S!lj.l,).\ li! 'Il'PlJ1)Jlll:nfil:11>U S;'llll;}S,lJd

s:llu:mll:l ~Up cpr;nb:'lpc .1H!.rlUlI:IU,l!'lllJl: \!\lIN.l ,lP JDU!l:-i.)P .) .II:J!!;,!J T)J;'t\;'1p l~ltlP;'lPU;;;)jdUl;'l

I~ ,1n\1 tlOi:il'~ "li 1,,1', 1'\\'}ldilS \1!:Jl,J(J \1p 9'( lU;)]! II .1r.ldsKI

',1'11'
~f~JII' '0:1'.1,1 "!'.\/.'II/I','I'! 'Ivl' "1'. 'l'.Iill(ilm U 1\',' -,_\'/""'(/J JS 1.1I!jI.l,",)J(/I' ,1 ',\lll<' l/!fm, 1 ,1
i() ,.'rOr n. "tt S "y"rf . !r._I) II'Ui/IUI! T1<;:Ú'1 /'11 \"lU/.T\','.!rI ~.l/ll.)IIf/;J,o/' "/'1111".'1'"
;1I1Piltl"fU.Jf(/IIJI1 ('("I1)!!.".I.'I' .' P/UI.II:.'.! /l .f.l.WIII,ud fI',/J,J/'a.>.'.Jdlll,> " ;:,/,'.\,,'(1 YZ II/.'I}

"UV J.\l:-JS - TI,\ Y.LI\!U.S:1S

O.L~~Il\!I.J\'IO,\.":'IS~I(( :1 :I.L'\::'lIm~v 01::11.\1 '•.1<1O(lV,LS::1:HI VUlV.I.:HI::ns

y

npr/.!Itl;)!ll \'lS,) P:PU~lJH !!(i;)lJlt: 'tlO;:;';;::L':.jt,}t 0\]~e.lJlIl ;'11'0lnV o WO:'l 0P.lOJG;lp ',111bll\~!_\

\lr.'H)~!14<l 1:1:-:,1,l!.IdtUllJ t;.1:'l[1pd O!;li 1~J()P')Pll;'1:'l.li.lH1;1 r. :mh 'WilJ\.id ":>,00;'10

'i" l ()Z"'\)J0!~OOL!DJ l ÚO

"l1 Vd -. o \!W.lIS!ll!lllPV nssJ;).l.ld' riUZillç ~"~J.(r.l\;-':P,iV}ldllS"JO

.~



•

11;1úrea lk R~':-.~'r\<1L\.'~nl. <: qualq\l~r il1\..:n..•.'nçün J<:l..:rú S":f PILc\.Jllb de :lHltlfi/lh;ilo ctn

órgõ0 umbÍl'l1\nl t:Onlp,'11.'1l1C.

Alkll1ai",. de acnnln (om n ClÚllSlll:l Scgund.1. ilL'1l1~. dl\ Terlllo d..:

Compromissl) c AjlISHllllL'll1n de CnnJut:l ~ l'AC qlK' csl<,Í sendo ddinidu pda Sccrdmia d",

Estado u\.' :Vkio ,\mhienl(' (' Ocs.:'lwnldml.:l1lO SUS1L'1l1Jn:l - SE:V1AD. a l'lllpn:cl1lkdora

S(lrnl.'lH": poclt:rú 1:11',':1' a rctir:J.da c dl.:stintn,:ào dos ellucntcs drJ la!:,o:lll1cdiantl' apl'csCnl[l,~ll1 (k

um pr0jcl\l técnico:I ser i1pro\'udo pda SI lPltAi\'t-Nl\l

n(,'~\,t rPrm:J:J cm\,r<.'cnúc,lnra não plHkrú cumprir a nbrig.wü,' ç(ll1thb no

hem 2b Llo fl,:fcriLln (\í'il\l) n0 pra/\\ <\rii'inalmclll..:' ç~liptlh1l111145 dias) que c'\]JII'ar6 elll

17.{)9.20 14. pdo que n:qul.'l' oricl1taçôL'S ,!L"ta Surh:rinh.'nd0m:ia Rc~i\II1~II.

Quaisquer JlI\ id:15 ou inlilrlna\0c~ atlicinm\is <lcmprcclIl.kJora apllIlla :l

:;l1<1slIh:-;crilOnt alra\'l'$ do:: ldl.'fOlk'S ;\\ JOI\ 9215 ou X2S:; 72X9. ~'ndL'rcço de c--lll:ül

ci!Tin:L_"d\;I~I.."':Rk_\l'~1l1l.hr. t!U $1'1I l:l1g~'l1hL:irn A1HPkntal Ni\snn :,\'hll'qm':; atr.m:'~ d('ló'

telefone" 31 ;\ll11 ')S79 ou fl2S5 7522. emkr<.'ço d<.'e-mail nih••n.Il.l.llq~i~.~;{••\J~\_..:1.l11.hl-



•

\':ír/.C:l tI:t Plll11l:l/M(;. 12 de (kZt'lIlhrn lk 21114.

A

SECimTi\I{IA nE ESTADO f)E MEIO A!\1BIE]\TF E IlESE\YOLVI:\H:i\'TO

SliSTE\'T..\ \'10:1,- SE:\IAD.

Supcrinl('Jld~nci:l Ikgjonal clt.'Reglllal'iz;l(;flo i\lllbil'Il!,li - StJ!,I{Alvll<on~ de :\!lin:1S.

OI-"S\;Plt-\I\1;\~1JInI:~o 51]I2U14 I'rnCCSS(l{\dministrali\t1--)lA 11"

OI)1S3i2005 '(){)2i20 14,

SAnA SIllERUH;L\ LTDA.. emprc!'a in:-:erila no Cadamo i'\,\I:itlllal

d,l P':SSODJurídica - CNPJ soh o n" 06.069.70YOOOI-52. ((1111 sc,k ll:1 ROtiO\'i:l HR 4%. 1-:.\\

2{J. Rairro das Indústrias. Vàrl.('<l da P;1lma!:-vhi. \"l'il1. 1\~~pl:il(ls:ll1l1.'ntc. atI'J\'"Ó> da "Wl

procuradora an;lÍ\() assinada. rcqu('n'l' rrnrl"Ogllçãu ror \)Il dias para (l!f'udimcnto do It('lll

Zl'\ do Ofidn /I":;t tlZOU, uma Wl qllC nii(l foi p~)ssiH'l ('ünduir o Plat1\l dl' (iL'[CI)l'iaIllClllll

de Rc~iduM - PClRS dlll'mpt\'cndilll\.'oto.

Quaisqw:r dll\ id;rs I1U in formaçth.'s (ldl(i(lnai" 11empn:cnJcdlll-,L apolll;l ;\

alnl\~S dos h.'h:íonc:, 31 J071 fJ:!15 (\U S2H::; 72XIJ. \.'l1dL'rcçn de ;:-I1l:1i1
dI):'

sua .,uh~crilnra
ulnll,I,~ll\illl,:>,ltl;r.r~n\.hr. <lU S,'U I:J1k'l'nl1einl .\l11bienlal i\ihllll :Vlal"lI

ues
:ttr:tn:.~

I~kliln~s .113071 (571) on JUS5 7522.l'n,kn:ço tI..' ':-\1\(11\ qih<lI'_'ll,lflP_I\.'::.!L "ld;l~ll!l1-,-t>~'.
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A

SECRETARIA DE ESTADO IH: MEIO A!\1BIE!,-'TEE I)ESE~VOLVI:\lE;\TO
SI :STU\Tl\ VEl. - 'sEMAn.

SUpedllll'fldéncia Rl'gi()lwl Je Rl'gulurimçào i\lllhiClllDI- SUPK.A/I.,! ~()rll' de Minas.

or:o SUPRMI'INMíUT/i\" 511r2(J 1.:.\ - Prnccss() At!milliS[I';JIi\(1 J'r\ 11"

OQJ R3i2005/002/20 I~.

SAnA SII>ERl'HGIA LTlM .. cmrr('sa inseril;l no Cad,ISlf(l Nacinllal

da J\~ssoa Jurídica C;--iI'J~llh o n" 06.0ú9.7U3i{}OOJ.52. com se-dc na !{o(1tll'ia I3R ..t1J6.K~I

21
j. Bairro das Indústrias. Várzea da Palm:l!~.IG. \'em, rcspcito~jmellle. :Jlr:l\,,:s •.b Sll:l

procuradora abaixo nssinaoJ. rcguncr prorrogaçiio por mais ~O dias ,in rram ram

<tk'l1dirncl1ln do Item 28 do OI". SllI'RA:\1;\J\l/l)T/:'\" SII/2UI.L \"iSh) (lUt' í1ill(1:Jn:1\1 lilj

p(ls:-in'l ((lllt:!uir () Pmgral1l:l dI: Gcn:ncillnH.'lIW de Rcsiduos Sólidns - f'(;RS. c,mfnnm:

dce1al"m;CIO3nl:~n emitida pela wllsu!lüria CIllllf<ltnda.



•

Vill"aa dI. PalmaJ:\lG, O()de dC.I.cmhro de 2015.

A

SECRF:Tt\lUA DE ESTADO DE MEIO ,.\:\'IBIEi\TF. E UESEi\'VOLVl.\'lE:\TO

St ISTI~NT'\ VEL - SEI\:IAI>.

SupCrinll'ndt'ncia Regional de Regulnrúação í\mr.iem:l1- SUPRMd ~orlc de iVfintls.

Reft'rrncia: OF, SUPRI\:-'.11\'~v1/DTfN° 1~2li~OI4 -~-Processo Administrati\o -- P,\

n" 09183/2005.'00:];"2014,

SAnA SIDElWRGI;\ LTI>A.. cmprL'sll insait,l nu Cada~{ro N:H:i()nnl

da Pcs~oa Jurídica - CNPJ son fi n'" 06,069,70:1/0001-51. <.:om sl'dl.' l\:J R(ldO\"ia BR 496. K:-d

20. [.,airro d~s Indústrias. V;irI.C:i da Palm:l,':\'lG. vem. fl'speíIOSaml'n!l'. atra\es dn Sll;1

proclIr<1dora ahaixo nssinal.h l'm J.ltt.'ntliIllClltO 11/1itl'l1l 119 tio or. Sl.ll'l~A.\'I!\'M/nT/;"J"

1221/21114. l"l1cmninhar o de$cri(j\'o dos prDcessos dL' lanl:Jl'11l de peças rL~:lljzada na emprCS::l.

bl.'lll tomo o rr..'lalllriofotogr{llltll do local c dll rccolhimcnl\) dos dlth.'n[cs olc/l"o~.

()U:.li~qw"'rdú\'iJWi Oll infim1lll,'ot:S adicionni~ a clllprcemlcdor.l ;]pollta n

sua subscritor:l alr,l\ú dos :dd;)IJcs JI 3071 4)21S ou S2~:;nS9_ cndt"rcço d~ e-mail

C;.lrilL\.~il~~I!l<';,l~bCl'l~lJW.ou seu Ellg~n]K"iro Amhiental ~ihon :\llIrquc~ ,ltr::m.:s dos

[cld()I1l'S J 1 JU71 lJ5i9 ou 81R5 7:;22. end..:'l'l.'ço Ul.' l.'-mai I l1ihll!l.l\\;lrql.l.~> '1{,,:-;l.'J.,l,l""I}.l.l-Jr.

Ü~~~i ~~l1a
OAlI!\1(, n 1_ .. ~



~ .
• •

'10' ,e'. ""_

---e;:",;;oo Dl:tW"b)~
''''''''QI. 1'1-m;S1,NO

_~~1IOC'\',s,,,,,r,,,,,,
. ~TES" ,
~O C~_
,; ;\1
~2 2 NOV2014,:/]

AR

'~~",,, •.••• 0<., "'-"Q' "','''oH f>[', ,.~"j,
[...1 ""'10RIl ;'P,,,! Nurv>IIAIR<:;

O,_""s
O <\("(oWlt.r.o I '1"<1:(11/ O€CJ,;<W'

'H'!'.~,(e"..cM"
""~~tM'Al-C1'l ft
/JdJ!LJI ;;

fC<M" 'õ

l£/j
'I'US" :.-t.t "AT riO ~I." ~;GA::.>CI'
"""li"r(N'':::H~~~,lJr~,...,

. _~W P .~A.t1--.LJ~.:Li'J_ " _.l~~~~~~( _l_L -l..-L-L-
!',Nw':"rçn' "''''«:._ -.i-'

~''''''''''''R"""\t. ",. orme".

_J2:ke/1V"'j'L~~(' ç:'
'::;;;,;;;'g:,:_'~~_~-{;~~~&"00

DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTlNATA/Ré
";;.,~-",u:.~:-,~;:>T'M:<II.~;I.w"bw< ro:;"'-:::it:>ú,,;;:;~:.wu"'"n ,,;;:;;;::;':--"'"''--

''','","",,""
il'-NDERfÇO F'ARA DEVOLUçAo NO VERSO I ADIt

1;\".",~JO~.ç:;'=r I?,,~p,~n(\(,j:\BQ()~,_u'i'jXQ. ::(-B([\,j!5I\J,;J

C:~~;I;'_132. ~1:~~~~:;~Tcf>,ÇLA.gco, !~6r',C';{;r?A?i.L, !,

'A~~:::-;;;,;,'~"~~i::G:~:r,~'"',~
~~ \- - '"1'::' .9 t \.c; "_IA"3'M':"",:..o ~r,,::.•.;Z;AIJ'~'''''~"i1~~"J:",f:'~'''''.
f'\ 9 , I.> <.-\ P. ----...... '7::JA ..r E: ')
M,''''. ,~~ ~.'" W R~..:"a":bDt,, ""''' (I~,,,,-~"vHFL-i;yr~,>i

,

>,

(7t2JBJ.Jrlrt2U::J)

,

cAC-IUA.

"

sx 127(,7263 n BR

TENTATIVAS OE ENTREOAI TENTATl\IES Df' UV~AISON

.-../_.../_....1 .-J.-../-i..../...../-

R

.-.-' ~"

"""P<t'<ll" t()',1 i.h""" l:'~F'm'.W>

n~'"D~'~~$I~;"",{>A'~ r,J"Jt ,'\~,-
I

I,~,~mo"".
!,
I
If0\ .,w '~Ç\DB~m;~0.)".;;;tA~k'~:r:£i£".
f ~%f!J) _ '-L- L_L J_J J- l - I~~~='~~,~.-_'~__,~__

I
~ e EI<~t~"ÇO"""••b~\IQ""'I""""\\Sf'

ffi~~ A ç 1) -L~f..j ....-lJ_'5.1-..:...L.?---,-E\J_L.Q-l--~iffi o ri l.-L.- ,l,,-..J..........l._~_.'-l_-l..-L--'--'-" __, -,~ 1---1---
1
'-- _.l_

I Q'lA/)l;Il""A,}.1: • ,~'f'
-TI 1"9' 1.- r."_ BRASIL

51 [2J G;] G;J@l.GJ [3] GJ



• •

i J
~j ~ ,

1 • ca " ,
1 ~.', j ~~ "

1 - ~~
"1

wI i
"ll:: ,
~

~' j
~

~I; •",' "~~ ",i=::F; •l/);? o
11J", ,
c,'" oo-,~ "0," ~;-." ,
!!;s o' wo
m " ~ c,' •D'! • 6; •08 IDS ,. "a, c, oo':: •

~'" "-',
~

o.'.-<' ~" a •.:..., ~ "~i~
"~

" , w
" U >zl!'í & • o~ij

~
{\V,'s I Z• o13il c>', .

~ <ti"" ~,c, o
l I! j 3: ",

..,..,,
c:!~ ,j

~
,
Il >-,~

d1S ~,, " ,"' o', 1 ~õ ~~o 3' ,
5 , " . "• :i] ;;l'~ '! ,oHiL~ l'

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

~

" j i ~
> ~o

" m

~ J I I!i~ '1 1 "1 •. ~
-O • L:> ,..

o ,~ •
~ " ~

I " 1 "
" 1 u

h ~ • v J;r, >~ ~

~
~

~

" ~ • 9r o~ ~ w

9"~ !; id
J ~ w

• ,
"ii " o

~

" • '. Gó. ~ ~!ú
~ I 0z ,
• '1 ~I" D"',I ~ ,

Ii~ .l3J"' '

'oJõ ' ] [JQ], g r!i~ l~r [iill, o i~~F[3~~ Jg, .., I!
~ ~ \ 'I '[3]P 11 13 '! rq

~"
! ""013>/

oy~mO!GIO
"'~dO::'3l:13a""

_o ___ • ______



~ .
(' .

',-" "","'"

_I. l C•

~~.

AR

.co

<<:,,,,~', '.

hi'';;:',T;;,,,-,- IX _" (}j.I~J:-~),~

DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTlNATAlRE
~~,," :;;;:,,,,,<> ,::;."" ,;...--:;;". "'.tA"oO"'; ,",",~.-;- ";;'~".-;",,;:;-;,~,.,C. '"7(".' " : .;(, ',: Á.". --

~'~M"" ','i {JE ,wmt<>..'.<,"\()""
'''''',eu''"" X;.k)lwr,-"(.""

.'; 7 ~.r:-'"

\"_._, ->-':':<,110'!<~'_~' • ._
E~OE~EÇOPARAOEVo.l:~~~ONOVE~$OIADRESSr:DERETOunClM"~~!

,""-H«H_~ t~••, ," '''~ t'!EcOR".

;_r;:~'.l"Rú 1"'\.
""""",,,,--.' ""'" 'JU

",,-",,;.w

..J~J.~"~r.(X£I_,", s:.-C,JI-_~.,,;:Ç--,I\._..Ln_12çJ:\.D{)5.) ..1_l~:':LqW"_:~_p'n\l.: '-'1.\.'I
,--"~.r.•,, .'~,S74' ","". "¥:A,," '-" ",",'h r,w'

, I
___gl.lo:::J-Gc()/ ! .\,,\(jLir~:.~.CLf\~:t.).;;., :IK,~1,Eií21\Sll,;.r":~OO'~~:,,~;::;;;~']t ;":::,:,;;..;'i:::,;;:,~:;:,;;":;;;:,;::;;'."~r..~-- --- ,... 1,_ -- _\ - ,!""~
,i.l,J,'.l=-J ,.\:. t:.~,c\":'t{ ~C' ,'<')(.. •.•••-\"'.I':> •.......r:EG;::;;:;;;~.;:::;:;;:;;;;;E;~

"'''''''''MW'~,,-,~'''l<'''"',~;";,-,,~,;."'~,L'~""I'I .. l::"''"'~''';'''''''J.o' ~auo,"".~.",",",~I)f"'"~M""'~-,".' l:';Il1A:>l:r;~O~l;1" '"(ltí -b ?,l;'P"1'/I/' ",-""r\,>!.•!'I'!:,'t"t,;r",,,,
_ __ _ 1, " •. _.. _ ~ __-__ ' '_~",f.' l r"".'nL'O"eê. """'., '~",~,J.~"""'.',.,-",I<

"
~---.I_-•.~

I'_1'_I ..J' __
11 : h

CAQnJA lIQlblJlAQ\O'J
,=>x I;;.,c, ~9Clg. 3 tia.
"~_'" •••••••••"" ••.I.d:~.c".""'''''". ,-~

lfNTAllVAS DE EN1REGA I TENrMIVêS O€i..ivRAISON

"--l"~_I'',.I: r.
"

~

... R
~~"

7::~,.,: \

"

"",R~~'F}..R"~

;.~,£"o,

:~,',~1'(\i
Qi~t'"''~;}

'''-,''l. '-"'''.VÀS$ó--:;r;;;:-M'.",~,f"-,,,,''_;;ç;;~OI.'R'''''''',",',ç",,; 10(".<''''''''1111'1
_~,ç1P_f' ...2 \í_>2 • +l..3 G \,., .b-r Qlj",..:....L_ ~'-'- ~_;,--'-,_'---'---_

AVISO DE
RECEBIMENTO

AVJ~ÇJW7 ',.

~p,I'IC,' i;2k,

"r' ,Do;r"'"" ""'1""" W _j
~....,''''cli" ,~,..A

EU
ç,o"WilQ!

E'lRel>1l

~~
,B.~ a:: , ',l.. 1..-.1 ) ,:g~8 \ ~.:«:i;,;,y.;:";"-""OL~;;t<;ç.;~ -:I;;w~ .. _..,-' ~ _. , . ,_. '_,I..-.<..- '._i .._1.. - L -' ,-i~i~r / RU,fL.Cll,~ _Oe.k€HI_\~s.L_..'e_C-\Ú!::Q_lÇ~f\t~~,,'-L
i 15 V ,;(t:;;;1.ciê~;'litJ..-"., L.._"~ -' • - -'-. -' ....J."-'-"L.->"", __ j_~l.",_L -1-- -,1...,.

l...-.-- Tl"f':'\ . , INC;;,I BRASIL

Gi;1 [O: [f,J CC)H ,J i~i:(IJ



• •
,
•

I
l
I
I



• •
•~ •

•

I

"'.« -"' AR

~
'-== _. __ "P.ESTi"r~'~TARIOPo OE0ETO IDE.ST.IN~ TA/R£:_

".'fIt', 'lffltrl«<~:-:'4'J.""""~,"",,'''' -,d>''''' " w""".~ ," _ ',..t.-v • ',-."..,

.. ,6\JRR\\_eL:.\"'}0.c,.-r~,"X&'_ l~Il:.jJ~::'i'.'...~~ l...~ l....~.• ,.'-_
\_,.•••~" ' •..•• )1'.1:'''''''

l~\l ,.".;3~~ .J.S:19p:-:'~'::..:(:0,..~",",A.r ,~\R..?Q I9,..çp:,~~~J~s.~11
. '.r""Gl:""'!>'<'~'" l'aAlIIi " .••,,'~ •.• i""'" "..:.

I "0.,.CjL\O\.'l3;Lj '(').(».)[C~~('hf'IoÕ'~2.&....!-l_,.\,e,L,t'tt='P5',L.., ,I F'H' .•••"""''''•.••••,. ,,""~,;7;:' YH,,-'''A\.~'-, '-."';;;;':;;::::;:";-- F"""""'" ' 'o<."-,.N"''''~p'-~7i,,;v;, l-"',,\'~ \;').....-,-I?-(;,= - I~rr,c. ç\r I, )P(l'G'<Ii"H'''iffiJOIl'TMlfef Ui yt...,Q. ""- -;:;> .. , ~ '-.. -- j F!)~

i' '~t~\.~":.~_,_',_, _ ~..,..:wMoo:-;;A~;;;rn;cw;~...... '.~. " l' +"'* ,~~,(i'é~ __ ___ /r,.c.X! / r

E P1>.f<2/J1 j?p> t1fq ___ .....

L",'.,....--..~."',-"'..~.,.
'.. ., ,U." :', ," bil\~ .
êNÓEIÚÚ;Õ P4RAÕÉv;;LÚÇ"Õ-~O'V~RSI, RÚ~£R;m;u;P.t.NSÚ, Y,l;,qL ~~
__ r' .••.'~.,',. ". < IN) ••••

"

11
I
I

_J

._1-/_

"

k""",~',

--

i
-i .I.J_
,

j

- -C';\i:';I-I'~Ti"-lfl'i'gVT;,,'CIl; "Õ}"-
SX 000(,99(,0 5 RR

/

TENT,":nIlAS iJ.l=.--ÇNT~~GAt riNr,(riVE$ ri!" U¥UA:isoH

-
AR

- --

--

' .•._.

-~..',,:~~'l,'/'.>.P<J!lt"""'"« , X>"''''TU,ll:
~O _ I I ! ' I! ~a.'~"'>OI'HOC~":l:'f,""t)<:- I
<1.:<'" I_.L~ 1
O~p ~ ,~ ~"4("'" '-'.
w.1>5 g I_~"""~~'~'_":' .'7.-r.:cO,,,4,g/Q''''D C,\l~> W ' • ' - \>U'>"Z"'"
~W • .~""._,. =",,",m<."=" ""'-"
2° r:lj .•...~~,. ~~ I::! '
w II ~ ~ ~.~.~ p,f,MAT'.f.1 . f~'.

~U;.,oc.......:t- L,,! I , --'-f\-l_-i~->... ' iA..~ ,,' L.--..J- q<4"" ".......t , •_ _ ._c_•...~ ,.... " ",I--'-
••• ~~~ t tmt't~.~" #UDUU [](tJU '1- 01",,,:1 ,;t;'.,;~~

,~----

,.,--:=-'"


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091

