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beneficiamento, preparação e transformação de minerais não metálicos, 
não instalados na área da planta de extração - Papagaios/MG - Processo 
416/2019 . 6) Trial Transportes Industriais, Armazenagem e Logística 
Ltda . - Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos - Sar-
zedo/MG - Processo 417/2019. 7) Onix - Usinagem e Desenvolvimento 
Ltda . - Produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento químico 
superficial, inclusive a partir de reciclagem - Igarapé/MG - Processo 
421/2019. 8) Andrea Vilar Silva Zille - Extração de água mineral ou 
potável de mesa - Conselheiro Lafaiete/MG - Processo 422/2019 . 9) 
Ferro + Mineração S .A . - Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - ouro 
Preto/MG - Processo 424/2019 . 10) Posto Lodethi Ltda . - Postos reven-
dedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores 
de combustíveis de aviação - Curvelo/MG - Processo 443/2019 . 11) 
José Luiz Simões - ME - Fabricação de produtos de laticínios, exceto 
envase de leite fluido - Conselheiro Lafaiete/MG - Processo 455/2019. 
12) Arquitetapedras Eireli - Aparelhamento, beneficiamento, prepara-
ção e transformação de minerais não metálicos, não instalados na área 
da planta de extração - Paraopeba/MG - Processo 456/2019. 13) Rede 
1000 Ltda . - Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis 
e postos revendedores de combustíveis de aviação - Pedro Leopoldo/
MG - Processo 458/2019. 14) Warley Rodrigues Dias - Aparelhamento, 
beneficiamento, preparação e transformação de minerais não metálicos, 
não instalados na área da planta de extração - Papagaios/MG - Pro-
cesso 457/2019 .

(a) Nathalia Luiza Fonseca Martins . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Central Metropolitana .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Central 
Metropolitana, torna público que foi requerida a Licença Ambiental 
Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com deci-
são pelo indeferimento:
1) Prefeitura Municipal de Igarapé - Av. Cristiano Chaves de Oliveira - 
Aterro - aterro de resíduos da construção civil (classe A), exceto aterro 
para armazenamento/disposição de solo proveniente de obras de ter-
raplanagem previsto em projeto aprovado da ocupação - Igarapé/MG 
- PA/Nº 24073/2019/001/2019. Motivo: impossibilidade técnica. 2) 
Mineração Alto Grande e Amaros Ltda . - estrada para transporte de 
minério / estéril externa aos limites de empreendimentos minerários; 
lavra a céu aberto - rochas ornamentais e de revestimento; pilha de 
rejeito/estéril de rochas ornamentais e de revestimento e disposição de 
estéril ou de rejeito inerte e não inerte da mineração - Paraopeba/MG 
- DNPM.: 830218/1981 PA/Nº 00015/1989/005/2017. Motivo: impos-
sibilidade técnica. 3) Rede 1000 Ltda. - postos revendedores, postos 
ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 
flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de 
aviação - Pedro Leopoldo/MG - PA/Nº 01896/2001/005/2019. Motivo: 
impossibilidade técnica.

(a) Nathália Luiza Fonseca Martins - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Central Metropolitana

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Central 
Metropolitana, torna público que foi finalizada a análise da Licença 
Ambiental Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, 
com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) 
anos:
1) Copasa - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Galo - esta-
ção de tratamento de esgoto sanitário - raposos/MG - PA/Nº 
27107/2015/002/2019 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . 2) 
Areias Faria Ltda - ME - Fazenda da Mata - extração de areia e casca-
lho para utilização imediata na construção civil - Fortuna de Minas/
MG - DNPM 831.238/2013 PA/Nº 31799/2013/001/2019. CONCE-
DIDA CoM CoNDICIoNANTES . 3) Antônio Carlos vasconcelos 
Costa – Granja Buritis - culturas anuais, semiperenes e perenes, sil-
vicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura e avicultura 
- Esmeraldas/MG - PA/Nº 17866/2008/002/2015. CONCEDIDA COM 
CoNDICIoNANTES .

(a) Nathália Luiza Fonseca Martins - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Central Metropolitana

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Central 
Metropolitana torna público que foi CoNCEDIDA a Licença Ambien-
tal abaixo identificada:
1) Licença de Operação Corretiva: *Prefeitura Municipal de Congo-
nhas - Unidade de tratamento e destino final de resíduos sólidos urba-
nos. - tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos 
- Congonhas/MG - PA/Nº 00127/1991/004/2009 - Classe 3 - CoN-
CEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . vALIDADE: 10 (Dez) anos . 
Contados da data da concessão: 19/12/2019. 2) Licença Prévia con-
comitante com Licença de Instalação e Licença de operação (LAC1): 
* Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - lavra a céu aberto - minério 
de ferro - Itabirito/MG – DNPM.: 830973/1991 e 831848/1985 - PA/
Nº 19084/2007/003/2019 - Classe 3 - CONCEDIDA COM CONDI-
CIoNANTES . vALIDADE: 10 (Dez) anos . Contados da data da con-
cessão: 19/12/2019 .

(a) Nathália Luiza Fonseca Martins - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Central Metropolitana .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de 
Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simplifi-
cada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com decisão pelo 
indeferimento:
1. JRM Comércio e Extração de Areia Ltda. - ME - Extração de areia 
e cascalho para utilização imediata na construção civil - Januária/
MG . PA/nº 25474/2019/001/2019 . Motivo: o empreendimento não foi 
caracterizado considerando todas as atividades exercidas em áreas con-
tíguas ou interdependentes . 

(a) Clésio Cândido Amaral. Superintendente Regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequiti-
nhonha torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simplifi-
cada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com decisão pelo 
indeferimento:
1 . CBI Madeiras Ltda ./Fazenda rancho do Campo – Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura – Minas Novas/MG . PA/Nº 11654/2017/001/2019 . Motivo: 
Falta de informação a respeito da atividade de “Produção de carvão 
vegetal oriunda de floresta plantada”.

(a) Cândida Cristina Barroso de Vilhena. Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequitinhonha .
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o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna públicas 
as DECISÕES determinadas pela 123ª reunião ordinária da unidade 
Regional Colegiada Leste Mineiro, realizada no dia 18 de dezembro de 
2019, às 14h, no Auditório da FIEMG - rua Leda Maria Mota Godi-
nho, nº.120 - Nova JK, Governador Valadares/MG, a saber: 4. Exame 
das Atas da 120ª ro de 26/06/2019, da 121ª ro de 25/09/2019 e da 
122ª rE de 30/10/2019 . AProvADAS . 5 . Processo Administrativo 
para exame de requerimento para Intervenção Ambiental e aprovação 
de compensação decorrente da supressão de vegetação secundária em 
estágio médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica 
localizados em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, 
não vinculados ao Licenciamento Ambiental: 5 .1 Gilberto de Miranda/
Fazenda Cava Grande, Gleba 2b -5, Construção de Moradia - Marlié-
ria/MG - Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, 
para uso alternativo do solo - PA/Nº 04040000316/19 - área reque-
rida 0,2000 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0000 ha - Fitofisiono-
mia: Floresta Estacional Semidecidual Secundária - Estágio de rege-
neração: Médio. Apresentação: URFBio Rio Doce. INDEFERIDO. 6. 
Processo Administrativo para exame de Recurso ao Indeferimento: 6.1 
Rodrigo Monteiro Silva Bastos - Lavra a céu aberto, rochas ornamen-
tais e revestimentos; pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e 
de revestimento - Galiléia/MG - PA/Nº 13692/2019/001/2019 - Classe 
2 - Las/ras . Apresentação: Supram LM . INDEFErIDo . 7 . Processo 
Administrativo para exame de Recurso ao arquivamento: 7.1 Suzano 
S .A . - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e culti-
vos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Nanuque/MG - PA/Nº 
90031/2002/003/2014 - Classe 4 - renovação de Lo . Apresentação 
Supram LM. DEFERIDO. 8. Processos Administrativos para exame de 
Recurso de Autos de Infração: 8.1 Prefeitura Municipal de Machacalis 

- Abate de animais de médio e grande porte - Machacalis/MG - PA/
Nº CAP 565309/18 - AI/Nº 15335/2016. Apresentação: Supram LM. 
INDEFERIDO. 8.2 Nova Era Insumos Siderúrgicos Ltda. - Recicla-
gem ou regeneração de outros resíduos classe 2, não perigosos - Nova 
Era/MG - PA/N° CAP 542530/18 - AI/N° 80417/2017. Apresenta-
ção: Supram LM. INDEFERIDO. 8.3 Auto Posto Perim Ltda. - Posto 
revendedor de combustível - Governador valadares/MG - PA/Nº CAP 
446351/18 - AI/Nº 06601/2016. Apresentação: Supram LM. INDE-
FERIDO. 8.4 Jeferson Cleiton Nantes - Abate de animais de médio 
e grande porte; secagem e salga de couro - Belo oriente/MG - PA/
Nº CAP 551485/18 - AI/Nº 53956/2016. Apresentação: Supram LM. 
INDEFErIDo . 9 . Proposta de agenda anual para as reuniões da uni-
dade regional Colegiada Leste Mineiro do CoPAM, para o ano de 
2020 . Apresentação: Supram LM . AProvADA .

(a) Hidelbrando Canabrava rodrigues Neto - 
Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto 
São Francisco, torna público que foi finalizada a análise da Licença 
Ambiental Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada 
com decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) 
anos:
1) Jair Nonato de Souza e outro/Fazenda Barreiro . – Suinocultura; 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo; Formulação de rações balanceadas e de alimentos pre-
parados para animais . – Perdigão/MG – PA Nº 90043/2003/005/2019 . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . 

(a) Rafael Rezende Teixeira. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São 
Francisco, torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com 
decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Pedro Henrique dos Reis – Fabricação de cerâmica vermelha (telhas, 
tijolos e outros artigos de barro cozido), inclusive com utilização de até 
10% dos resíduos “pó de balão” ou “lama de alto-forno” à base seca, em 
substituição de percentual equivalente na carga de argila – Igaratinga/
MG - Processo n°: 230/2019, a partir de 03/12/2019 . 2) Lynd calçados 
ltda – Serigrafia – Nova Serrana/MG – Processo nº 257/2019, a partir 
de 03/12/2019. 3) Lucio Chaves de Sousa 96376635687 – Produção de 
fundidos de metais não-ferrosos, inclusive ligas, sem tratamento quí-
mico superficial e/ou galvanotécnico, inclusive a partir de reciclagem e 
Fabricação de artigos de cutelaria, ferramentas manuais e fabricação de 
artigos de metal e uso doméstico – Itapecerica – Processo n° 249/2019, 
a partir de 03/12/2019. 4) Jordane Miguel dos Santos 00837465605 
– Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pin-
tura e/ou verniz – Itaguara/MG – Processo n°: 269/2019, a partir de 
03/12/2019 . 5) valter Alves Pinto – Culturas anuais, semiperenes e e 
perenes, silvicultura e culturas agrossilvipastoris, exceto horticultura, 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo e Beneficiamento primário de produtos agrícolas: lim-
peza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes – Piumhi/MG – Processo n°: 183/2019, a 
partir de 25/11/2019 . 6) Metalurgica Fercar Ltda – Estamparia, funilaria 
e latoaria com tratamento químico superficial, exceto oficinas automo-
tivas – Carmopólis de Minas/MG – Processo n°: 251/2019, a partir de 
03/12/2019. 7) Castro & Faria Comércio, Transporte, Terraplanagem 
Materiais de Construção Ltda – Extração de areia e cascalho para uti-
lização imediata na construção civil – Córrego Fundo/MG – Processo 
n°: 343/2019, a partir de 12/12/2019. 8) Condumig Industria de Condu-
tores Eletricos Minas Gerais S.A – Produção de fios e arames de metais 
e de ligas de metais não-ferrosos, inclusive fios, cabos e condutores 
elétricos, sem fusão, em todas as suas modalidades e Central de rece-
bimento, armazenamento temporário, triagem ou transbordo de sucata 
metálica, papel, papelão, plástico ou vidro para reciclagem, não conta-
minados com óleos, graxas, agrotóxicos ou produtos químicos – Divi-
nópolis/MG – Processo n°: 326/2019, a partir de 12/12/2019 . 9) Aurelio 
Suenes de resende Eireli – usinas de produção de concreto comum – 
Martinho Campos/MG – Processo n°: 312/2019, a partir de 12/12/2019 . 
10) Priscila Martins Silva – Avicultura – Igaratinga/MG – Processo n°: 
442/2019, a partir de 18/12/2019. 11) Indústria de Calçados Lacerda 
Andrade Ltda . – Moldagem de termoplástico não organoclorado – 
Nova Serrana/MG – Processo n°: 434/2019, a partir de 18/12/2019. 12) 
Luciano Daniel Caetano – Avicultura – Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo – Conceição 
do Pará/MG – Processo n°: 428/2019, a partir de 18/12/2019. 

(a) Rafael Rezende Teixeira. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco,torna público que o requerente abaixo identificado soli-
citou Licença Ambiental . Informa que foi apresentado o EIA/rIMA, 
e que os estudos ambientais se encontram à disposição dos interessa-
dos no site http://sistemas . meioambiente .mg .gov .r/licenciamento/site/
consulta-audiencia e na Superintendência Regional de Meio Ambiente 
Alto São Francisco – SUPRAM ASF, das 8:30h às 11:50h e das 13h às 
17h. Comunica que os interessados na Realização da Audiência Pública 
deverão formalizar o requerimento, conforme Deliberação Normativa 
COPAM nº 225/2018, no site http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/
licenciamento/site/consulta-audiencia  ., dentro do prazo de 45 (qua-
renta e cinco) dias a contar da data desta publicação . 

(a) Rafael Rezende Teixeira. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

1) Licença Ambiental Concomitante na modalidade LAC2 (LOC):* 
Fundisider Fundição Sideral e Siderurgia Ltda . - Siderurgia e elabora-
ção de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-
gusa, Produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento químico 
superficial, inclusive a partir de reciclagem e Sinterização de minério 
de ferro e outros resíduos siderúrgicos – Lagoa da Prata/MG – PA/Nº 
24203/2018/001/2018 - Classe 5.

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público que:
1) Fundisider Fundição Sideral e Siderurgia Ltda . - Siderurgia e elabo-
ração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive fer-
ro-gusa, Produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento químico 
superficial, inclusive a partir de reciclagem e Sinterização de minério 
de ferro e outros resíduos siderúrgicos – Lagoa da Prata/MG – PA/Nº 
24203/2018/001/2018 - Classe 5 foi reorientado de LAS RAS para 
LAC2(LoC) – Classe 5 . 

(a) Rafael Rezende Teixeira. O Superintendente Regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público que:
1) Ind. Com. Transp. Exp. Imp. de Fogos União Ltda. EPP. - Fabri-
cação de explosivos, detonantes, munição para caça e desporto e fós-
foro de segurança e/ou fabricação de pólvora e artigos pirotécnicos- 
Santo Antônio do Monte/MG – PA/Nº 00174/2003/003/2014 - Classe 
3 foi reorientado de revalidação de Lo para LAS/rAS – Classe 3 . 2) 
Ferreira Calcário Ltda. - Aparelhamento, beneficiamento, preparação 
e transformação de minerais não metálicos, não instalados na área da 
planta de extração – Córrego Fundo/MG - PA/Nº 00460/2003/002/2011 
- Classe 3 foi reorientado de revalidação de Lo para LAS/rAS – 
Classe 3 . 

(a) Rafael Rezende Teixeira. O Superintendente Regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público que foi requerida a Licença Ambiental 
Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada:
1) José Ignácio Lino da Silva CPF 151.976.706.49 – Extração de areia 
e cascalho para utilização imediata na construção civil e Extração de 
argila usada na fabricação de cerâmica vermelha – Martinho Campos/
MG - Processo nº 00409/2019/2019 - SLA . 

(a) Rafael Rezende Teixeira. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto 
São Francisco, torna público que foi finalizada a análise da Licença 
Ambiental Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada 
com decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) 
anos:
1) Mineração Vale do Rio Santana Ltda. – Lavra a céu aberto – Mine-
rais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento – 
Arcos/MG – PA Nº 00473/2003/007/2019. ANM Nº 830.581/2000. 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . 

(a) Rafael Rezende Teixeira. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequi-
tinhonha torna público que foi CoNCEDIDA a Licença Ambiental 
abaixo identificada:
1) Licença Ambiental Concomitante – LAC1 (LP+LI+LO): *Aleixo 
Pizarras Indústria e Exportação de Rochas Ornamentais Ltda. ME 
(Fazenda das Abóboras) – Lavra a céu aberto com ou sem tratamento 
– rochas ornamentais; Pilhas de rejeito/estéril; Estrada para transporte 
de minério/estéril; Unidade de tratamento de minerais/UTM – Gouveia/
MG – PA/Nº 01349/2019/001/2019 – Classe 2 . CoNCEDIDA CoM 
CoNDICIoNANTES . vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS . CoNTADoS 
DA DATA DA CoNCESSÃo: 19/12/2019 .

(a) Cândida Cristina Barroso de Vilhena. Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequitinhonha .
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rETIFICAÇÃo DE PuBLICAÇÃo
(Publicado no Diário Oficial de “MG” no dia 06/12/2019, p.11)

Na Pauta da 40ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiver-
sidade e de áreas Protegidas – CPB do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - CoPAM
Data: 18 de dezembro de 2019, às 9h.
Local: rua Espirito Santo, 495 - 4º Andar / Plenário, Centro, Belo 
Horizonte .
Onde se lê:
( . . .)
“6. Processos Administrativos para exame de Compensação Ambiental 
decorrentes do corte e/ou supressão de vegetação nativa pertencente ao 
bioma Mata Atlântica:
6 .1 Loteamento recanto do Bosque - Interbusiness - ME - Abertura 
dos lotes e ruas e estruturas de uso comum destinados à ocupação por 
moradias familiares em condomínio - Lagoa Santa/MG - PA CoPAM/
Nº 08050000279/18 - DAIA 02040001708/2011 - Classe não passível. 
Apresentação: Escritório regional Centro Norte/IEF .”
( . . .)
Leia-se:
( . . .)
“6. Processos Administrativos para exame de Compensação Ambiental 
decorrentes do corte e/ou supressão de vegetação nativa pertencente ao 
bioma Mata Atlântica:
6 .1 Loteamento recanto do Bosque - Interbusiness - ME - Abertura 
dos lotes e ruas e estruturas de uso comum destinados à ocupação 
por moradias familiares em condomínio - Lagoa Santa/MG - PA/Nº 
02040001708/11 - Classe não passível. Apresentação: Escritório Regio-
nal Centro Norte/IEF .”
( . . .)
obs:As demais informações permanecem inalteradas .

o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna públicas 
as DECISÕES determinadas pela 40ª Reunião Ordinária da Câmara 
de Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas - CPB, realizada 
no dia 18 de dezembro de 2019, às 9h., na Rua Espirito Santo, 495, 
4º Andar/Plenário, Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da 
Ata da 39ª RO de 27/11/2018. APROVADA. 5. Processos Administra-
tivos para exame de Compensação Ambiental, conforme POA 2019: 
5 .1 vazante Agropecuária e outras - Cultura de cana-de-açúcar; cultu-
ras anuais, excluindo a olericultura; criação de ovinos, caprinos, bovi-
nos de corte e búfalos de corte (confinamento) - Tupaciguara/MG - PA/
Nº 03409/2001/003/2014 - Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
vADA . 5 .2 Fazenda São João/Fazendas Andrade, São Gonçalo, São 
Lourenço, Santa Cruz, Matinha, Lagoinha e Santa Helena - Extração 
de Areia e cascalho para utilização imediata na construção civil; formu-
lação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais; 
postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações 
de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis para aviação; culturas anuais, semipe-
renes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto a horticultura; 
suinocultura; criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos 
e caprinos em regime extensivo; beneficiamento primário de produ-
tos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descasca-
mento, classificação e/ou tratamento de sementes; barragem de irriga-
ção ou de perenização para agricultura - varjão de Minas/MG - PA/
Nº 90009/1999/002/2013 - Classe 4 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
VADA. 5.3 Mineração Itaci Ltda. - Extração de rocha para produção 
de britas; unidades de tratamento de minerais, com tratamento a seco 
- Carmo do Rio Claro/MG - PA/Nº 03962/2007/006/2018 - Classe 3. 
Apresentação: GCA/IEF . AProvADA . 5 .4 Belmont Mineração Ltda . 
- Lavra a céu com tratamento a úmido minerais não metálicos, exceto 
em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento - Itabira/
MG - PA/Nº 00062/1994/011/2011 - Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF . 
AProvADA . 5 .5 Celulose Nipo-Brasileira S .A/Cenibra S .A - Aterro 
para resíduos não perigosos - Classe II-A e II-B, exceto resíduos sóli-
dos urbanos e resíduos da construção civil - Belo oriente/MG - PA/
Nº 19091/2012/001/2016 - Classe 4 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
VADA. 5.6 Fazenda Córrego dos Veados - Lavra a céu aberto - rochas 
ornamentais e de revestimento; pilha de rejeito/estéril de rochas orna-
mentais e de revestimento; estrada para transporte e de minério/estéril 
externa aos limites de empreendimento minerário - Araçuaí/MG - PA/
Nº 15692/2010/003/2018 - Classe 4. Apresentação: GCA/IEF. APRO-
vADA . 5 .7 Sistema viário Inter-Bairros (Sagrado Coração de Jesus - 
Teixeiras) - Retificação de curso d’água - Juiz de Fora/MG - PA/Nº 
25625/2014/002/2017 - Classe 5 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
VADA. 5.8 Fazenda Coabro - Silvicultura - Taiobeiras/MG - PA/Nº 
14173/2006/002/2017 - Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
VADA. 5.9 Mineração Itacena Ltda. - Extração de rocha para produção 
de britas com ou sem tratamento; unidade de tratamento de minerais - 
UTM; obras de infraestrutura (pátios de resíduos, produtos e oficinas); 
pilhas de rejeito/estéril; estradas para transporte de minério/estéril - 
Barbacena/MG - PA/Nº 29111/2014/001/2015 - Classe 3 . Apresentação: 
GCA/IEF. APROVADA. 5.10 Incontrapedras Indústria, Comércio e 
Transporte de Pedras Ltda. - Lavra a céu aberto com tratamento a úmido 
- minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamen-
tais e de revestimento - Paraopeba/MG - PA/Nº 01905/2003/003/2011 
- Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF . AProvADA . 6 . Processos Admi-
nistrativos para exame de Compensação Ambiental decorrentes do 
corte e/ou supressão de vegetação nativa pertencente ao bioma Mata 
Atlântica: 6.1 Loteamento Recanto do Bosque - Interbusiness ME - 
Abertura dos lotes e ruas e estruturas de uso comum destinados à ocu-
pação por moradias familiares em condomínio - Lagoa Santa/MG - PA/
Nº 02040001708/11 - Classe não passível. Apresentação: Escritório 
regional Centro Norte/IEF . AProvADA . 6 .2 Cros Mineração Ltda . 
- Lavra a Céu Aberto ou subterrâneo; extração e beneficiamento de cal-
cário - Montes Claros/MG - PA CoPAM/Nº 00169/1994/011/2013 - 
AIA 861/2018 - Classe não passível. Apresentação: Escritório Regio-
nal Norte/IEF . AProvADA . 6 .3 Francisco Sá II Geração de Energia 
Solar Ltda . - Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca “Flo-
resta Estacional Decidual Submontana Secundaria Médio” - Francisco 
Sá/MG - PA/Nº 08050000063/19 - DAIA nº 0036378-D - Classe não 
passível . Apresentação: Escritório regional Norte/IEF . AProvADA . 
7. Processos Administrativos para exame de Compensação Ambiental 
decorrente da instalação de empreendimentos minerários: 7 .1 Minera-
ção Garoca Ltda. - Lavra a céu aberta ou subterrânea em áreas cársti-
cas com ou sem tratamento - Pains/MG - PA/Nº 00014/2002/003/2010; 
ANM nº 830.752/1982 - Classe 3. Apresentação: Escritório Regional 
Centro oeste/IEF . AProvADA . 7 .2 Mineração vale do rio Santana 
Ltda. - Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco, 
minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamen-
tais e de revestimento - Arcos/MG - PA/Nº 00473/2003/005/2012; ANM 
nº 830581/2000 - Classe 3. Apresentação: Escritório Regional Centro 
Oeste/IEF. APROVADA. 8. Processos Administrativos para criação da 
reserva Particular do Patrimônio Natural - rPPN para análise, discus-
são e deliberação nos termos do art . 13, inc . Ix do Decreto Estadual 
nº 46.953/2016: 8.1RPPN Dr. Benedicto Julio Valladares- Proprietá-
rio: Viena Fazendas Reunidas Ltda. - Área proposta: 1.088,4827 ha - 
Jequitinhonha/MG - PA/Nº 0022410115012017 . Apresentação: GCuC/
IEF. APROVADA. 8.2RPPN Girassol- Proprietário: VALE S.A - Área 

proposta: 60,14 ha - Itabira/MG - PA/Nº 09000001047/19 . Apresen-
tação: GCUC/IEF. APROVADA. 8.3RPPN Horto Alegria II- Proprie-
tário: vALE S .A - área proposta: 141,57 ha - Mariana/MG - PA/Nº 
09000001046/19 . Apresentação: GCuC/IEF . AProvADA . 9 . Planos 
de Manejo de unidades de Conservação para análise e deliberação, nos 
termos do inciso Iv, do artigo 13, do Decreto nº 46 .953/2016: 9 .1 Plano 
de Manejo da Estação Ecológica de Arêdes. Apresentação: GIMUC/
IEF . AProvADo CoM ALTErAÇÕES . 9 .2 Plano de Manejo da 
Estação Ecológica do Cercadinho . Apresentação: Consultoria Bio Teia 
Estudos Ambientais . AProvADo CoM ALTErAÇÕES . 9 .3 Plano de 
Manejo da Estação Ecológica de Acauã . Apresentação: GIMuC/IEF . 
AProvADo CoM ALTErAÇÕES . 10 . Proposta de Agenda Anual 
para as reuniões da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas 
Protegidas - CPB do CoPAM, para o ano de 2020 . Apresentação: 
SEMAD . AProvADA .

(a) Cláudio vieira Castro . Diretor de unidade de Conservação 
do Instituto Estadual de Florestas - IEF e Presidente Suplente da 

Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB
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A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM do Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba no uso de suas atribuições, torna público 
que foram requeridas as Licenças Ambientais Simplificadas na moda-
lidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com decisões pelo deferi-
mento, com vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS .:
1. Jose Catanant Neto/Fazenda Piracanjuba - Mat. 86.209 - Culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo- Campo Florido/MG - PA nº 
412/2019. 2. Sueli Araujo/Fazenda Café - Mat. 36.128 - Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo- Gurinhatã/MG - PA nº 414/2019. 3. Limpebras Residuos 
Industriais Ltda . - Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigo-
sos- Uberlândia/MG - PA nº 415/2019. 4. Haroldo Caixeta Guimaraes/
Fazendas Arantes, Barreiro e Brejaúba - Jatobá – Mat . 20 .249 e 20 .296 
- Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo- Campina Verde/MG - PA nº 420/2019. 5. Maria 
Neuza Ferreira/Fazenda Seis Irmãos, Mat . 20 .454 - Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- 
Campina verde/MG - PA nº 423/2019 . 6 . Posto Petrol Brasil Ltda - 
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de 
sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos reven-
dedores de combustíveis de aviação- Santa rosa da Serra/MG - PA nº 
419/2019 . 7 . Postos Alpa Ltda - Posto Alpa 9 - Postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhis-
tas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de com-
bustíveis de aviação- Patos de Minas/MG - PA nº 425/2019. 8. Paulo 
Fernando Cavalcanti De Morais/Fazenda Cajamanga Mat .20 .330, Bela 
vista Mat . 20 .332, Córrego dos Baús Mat . 20 .329 e Cupim Grande e 
Pontinhas Mat . 20 .331 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, sil-
vicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura- Ipiaçu/MG 
- PA nº 426/2019. 9. TP Extracao Mineral Ltda/Anm 831.600/2019 - 
Fazenda Limeira/Dois Irmãos E Fazenda Água Fria - Extração de areia 
e cascalho para utilização imediata na construção civil- Estrela do Sul/
MG - PA nº 431/2019. 10. Murilo Fonseca/Fazenda Três Meninos Mat. 
25033 - Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, vivei-
ricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas), Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo- Ibiá/MG - PA nº 438/2019. 11. Saulo 
De Tarso Pereira/Fazenda São José - Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Carneirinho/
MG - PA nº 439/2019 . 12 . Eldir Borges/Fazenda Matão - Mat . 16563 
- Aquicultura em tanque-rede, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Perdizes/MG - PA 
nº 440/2019 . 13 . Posto Araguaia Ii Ltda - Postos revendedores, postos 
ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 
flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de 
aviação - Araguari/MG - PA nº 441/2019 . 14 . Murilo Fonseca/Fazenda 
Três Cruzes - Mat. 25031 - Horticultura (floricultura, olericultura, fruti-
cultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas, 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agros-
silvipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Ibiá/MG - PA 
Nº 454/2019 . 15 . Jofer Agropecuaria Ltda/Fazenda Cachoeirão - Cul-
turas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivoagrossilvipas-
toris, exceto horticultura- Itapagipe/MG - PA nº 453/2018. 16. Maria 
Neuza Ferreira/Fazenda Brejaúba e Barreiro, Matriculas 14312, 14145 
e 14298 - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo- Campina Verde/MG - PA Nº 452/2019. 
17 . Geraldo Fernandes De Santana/Fazenda Lageado - Buracão - Mat 
3 .041 - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e capri-
nos, em regime de confinamento- Lagoa Formosa/MG - Protocolo nº 
93255274/2019 . 

(a)Kamila Borges Alves . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SUPRAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte 
de Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambien-
tais Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, 
com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) 
anos: 1 . Auto Posto Janaúba Ltda . - Posto revendedor de combustíveis - 
Janaúba/MG - PA/nº 00000402/2019 . 2 . Isaac Covre - Criação de bovi-
nos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos em regime exten-
sivo - Buritizeiro/MG - PA/nº 00000445/2019 . 

(a) Clésio Cândido Amaral. 
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Norte de Minas .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simpli-
ficada na Modalidade LAS/RAS abaixo identificada:
1) Marcos Antônio Mendes Teixeira/Fazenda Gaivota - Culturas anu-
ais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura - Paracatu/MG. Processo: 437/2019.

a) ricardo rodrigues de Carvalho . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simpli-
ficada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com decisão pelo 
indeferimento:
1 . Dirceu Palissari/Fazenda Lagoa dos Patos - Culturas anuais, semipe-
renes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horti-
cultura - Paracatu/MG . Processo: 377/2019 . Motivo: Impossibilidade 
técnica.

a) ricardo rodrigues de Carvalho . o Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simpli-
ficada na LAS/Cadastro abaixo identificada, com decisão pelo deferi-
mento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Viação Pinheirense Ltda - Extração de areia e cascalho para utili-
zação imediata na construção civil - João Pinheiro/MG . Processo: 
407/2019; 2) Eduardo Dias Inglez de Souza/Fazenda Seringal Ponte de 
Pedra - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura - São Gonçalo do Abaeté/MG. 
Processo: 449/2019; 3) Mauricio Paulo Fontana/Fazenda Palmeiras 
Lugar Denominado Ianu III - Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Unaí/
MG . Processo: 450/2019 .

(a) ricardo rodrigues de Carvalho . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi finalizada a análise da Licença Ambien-
tal Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com 
decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Agripar Comercial Ltda - Beneficiamento primário de produtos agrí-
colas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, 
classificação e/ou tratamento de sementes - Paracatu/MG. Processo: 
10997/2006/003/2019 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES .

a) ricardo rodrigues de Carvalho . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Nor .

19 1306545 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201912192223210134.


