
 16 – sábado, 27 de Julho de 2019 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
1) Moacir Moreira Junior ME - Extração de areia e cascalho para 
utilização imediata na construção civil e extração de argila usada 
na fabricação de cerâmica vermelha - Florestal/MG - Protocolo nº 
70439785/2019. 2) DHS Transportes & Cargas Eireli - Transporte 
rodoviário de produtos e resíduos perigosos - ibirité/MG - Protocolo 
nº 70535263/2019 . 3) Guilherme Lopes Ferreira 07827980635 - trans-
porte rodoviário de produtos e resíduos perigosos - São José da Lapa/
MG - Protocolo nº 71110478/2019 . 4) L .t .t . transportes e Comercio 
Eireli - transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos - Betim/
MG - Protocolo nº 71209305/2019 . 5) Combustíveis Santana Ltda . 
- Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instala-
ções de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e pos-
tos revendedores de combustíveis de aviação - Conselheiro Lafaiete/
MG - Protocolo nº 71332148/2019. 6) CMP Componentes e Módulos 
Plásticos ind . e Com . Ltda . - reciclagem de plásticos com a utiliza-
ção de processo de reciclagem a seco - Contagem/MG - Protocolo nº 
71956786/2019 . 7) Empresa de transportes Apoteose Ltda . - trans-
porte rodoviário de produtos e resíduos perigosos - Belo Horizonte/MG 
- Protocolo nº 71975656/2019 .
(a) Hidelbrando Canabrava rodrigues Neto . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Central Metropolitana .
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o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna públicas 
as DECISÕES determinadas pela 34ª Reunião Ordinária da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas - CPB, realizada no 
dia 24 de julho de 2019, às 9h ., na rua Espirito Santo, 495 – 4º Andar 
/ Plenário, Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 
33ª ro de 26/06/2019 . AProvADA . 5 . Plantadores de rios: inicia-
tiva Lavras . Apresentação: universidade Federal de Lavras . APrE-
SENTADA. 6. Processos Administrativos para exame de Compensação 
Ambiental, conforme PoA 2019: 6 .1 Gerdau Açominas S .A . - Siderur-
gia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, 
inclusive ferro-gusa - ouro Branco/MG - PA/Nº 00040/1979/074/2008 
- Classe 6 . Apresentação: GCA/iEF . AProvADo CoM A SEGuiNtE 
ALtErAÇÃo: retirada do item da planilha do grau de impacto refe-
rente a interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmen-
tação. 6.2 Gerdau Açominas S.A. - Produção de laminados e trefi-
lados de qualquer tipo de aço, com tratamento químico superficial 
- PA/Nº 00040/1979/083/2012; Produção de laminados e trefilados 
de qualquer tipo de aço, sem tratamento químico superficial - PA/Nº 
00040/1979/069/2007 e PA/Nº 00040/1979/087/2013 - ouro Branco/
MG - Classe 5 - Apresentação: GCA/iEF . AProvADo CoM AS 
SEGuiNtES ALtErAÇÕES: retirada dos itens da planilha do grau 
de impacto referentes à interferência/supressão de vegetação, acarre-
tando fragmentação e aumento da erodibilidade do solo . 6 .3 Anglo-
gold Ashanti Córrego Do Sítio Mineração S.A. - Pesquisa mineral com 
supressão de vegetação secundária nativa pertencente ao bioma mata 
atlântica em estágios médio e avançado de regeneração, quando não 
envolver o emprego de guia de utilização expedida pelo DNPM - Santa 
Bárbara/MG - PA/Nº 00105/1989/012/2012 - Classe 5 - Apresentação: 
GCA/iEF . AProvADA . 6 .4 Alfenas Ambiental tratamento de resí-
duos e Limpeza urbana Ltda . - tratamento e ou disposição de resíduos 
sólidos urbanos - Alfenas/MG - PA/Nº 00451/1995/007/2015 - Classe 
5 - Apresentação: GCA/iEF . AProvADA . 6 .5 Prefeitura Munici-
pal de ribeirão das Neves - Canais para drenagem, dragagem para 
desassoreamento em corpo de água - ribeirão Das Neves/MG - PA/
Nº 03523/2011/001/2014 - Classe 5 - Apresentação: GCA/iEF . APro-
vADA . 6 .6 viena Fazendas reunidas Ltda . - Silvicultura - Jequiti-
nhonha/MG - PA/Nº 43670/2013/001/2015 - Classe 3 - Apresentação: 
GCA/iEF . AProvADA . 6 .7 Cácio José de Queiroz e outros (Fazenda 
Lago Azul) - Culturas anuais, excluindo a oleicultura, criação bovinos 
de corte (extensivo), barragem de irrigação para agricultura, canais de 
irrigação, armazenagem de grãos ou sementes não-associados a outras 
atividades listadas, posto de abastecimento de combustíveis, comer-
cio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins, 
beneficiamento primário de produtos agrícolas (limpeza, lavagem, 
secagem, descascamento ou classificação) e barragem de irrigação ou 
de perenização para agricultura com deslocamento população atingida 
- Paracatu/MG - PA/Nº 1474/2005/001/2013 e 1474/2005/002/2016 
- Classe 3 - Apresentação: GCA/iEF . AProvADA . 6 .8 Prolápis Flo-
restal Ltda. (Fazenda Vertente Grande) - Silvicultura - Uberlândia/MG 
- PA/Nº 02046/2004/003/2016 - Classe 3 - Apresentação: GCA/iEF . 
APROVADA. 7. Processos Administrativos para exame de Compensa-
ção Ambiental decorrentes do corte e/ou supressão de vegetação nativa 
pertencente ao bioma Mata Atlântica: 7.1 Empresa de Mineração Espe-
rança S .A . (EMESA) - unidade de tratamento de minerais utM - Bru-
madinho/MG - PA/Nº 00095/1986/018/2009 DNPM nº 004 .212/1940 
- Classe 5. Apresentação: Escritório Regional Centro Sul/IEF. APRO-
vADA . 7 .2 Empresa de Mineração Esperança S .A . (EMESA) - Lavra 
a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco minério de ferro 
- São Joaquim de Bicas/MG - PA/Nº 06753/2007/002/2010 DNPM nº 
2508/1940 - Classe 3. Apresentação: Escritório Regional Centro Sul/
iEF . AProvADA . 7 .3 Cemig Distribuição S .A - Linha de Distribuição 
Araçuaí 2 - Minas Novas, 138 kv - Minas Novas, Chapada do Norte, 
Berilo, virgem da Lapa e Araçuaí/MG - PA/Nº 14010000686/18 - Sem 
AAF - Classe não passível . Apresentação: unidade regional Jequiti-
nhonha/iEF . rEtirADo DE PAutA . 8 . Processos Administrativos 
para exame de Compensação Ambiental decorrente da instalação de 
empreendimentos minerários: 8 .1 Mineração Serras do oeste - Pilhas 
de rejeito/estéril - Caeté/MG - PA/Nº 10022/2003/005/2009 DNPM 
nº 807.959/1976 - Classe 5. Apresentação: Escritório Regional Alto 
Médio São Francisco/iEF . AProvADA . 8 .2 Mineração Serras do 
oeste - Barragem de contenção de rejeitos/resíduos - itabirito/MG - 
PA/Nº 00539/2004/005/2011 DNPM nº 830 .375/1979 - Classe 6 . Apre-
sentação: Escritório Regional Alto Médio São Francisco/IEF. APRO-
VADA. 8.3 Mineração Leal e Rosa Ltda. - Lavra e extração, pilhas 
de rejeito/estéril - Arcos/MG - PA/Nº 00393/1999/003/2011 - DNPM 
nº 831830/1998. Classe 3. Apresentação: Escritório Regional Centro 
oeste/iEF . AProvADA . 9 . Processo Administrativo 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: 9 .1 rPPN Serra do Facão - Proprietários: roberto oli-
veira de Carvalho e Vânia Maria Gonçalves - Área proposta: 28,26ha 
- Pará de Minas/MG - PA/Nº 13000001371/19 . Apresentação: GCuC/
iEF . AProvADA . 10 . Plano de trabalho para destinação de recursos 
de compensação ambiental para análise e deliberação, nos termos do 
inciso xiii, do artigo 13, do Decreto Estadual nº 46 .953/2016: 10 .1 
Plano de trabalho para aplicação de recursos advindos dos termos de 
compromisso vALE S .A ., Minerações Brasileiras reunidas S .A . - MBr 
e instituto Estadual de Florestas - iEF em cumprimento de medida de 
condicionante do licenciamento ambiental do empreendimento Mina 
de Capão xavier na unidade de Conservação Parque Estadual Serra do 
rola Moça . Apresentação: Gerente do Parque Estadual Serra do rola 
Moça/IEF. APROVADO. 11. Demonstrativo financeiro das atividades 
executadas no âmbito do Convênio Amda/Vale - Plano de Trabalho em 
cumprimento ao termo de Compromisso de Compensação Ambiental 
vale S .A ., Mineração Brasileiras reunidas S .A ./MBr - iEF referente a 
2017 e 2018 . Apresentação: Gerente do Parque Estadual Serra do rola 
Moça/iEF . AProvADo .
(a) Cláudio vieira Castro . Diretor de unidade de Conservação do ins-
tituto Estadual de Florestas - IEF e Presidente Suplente da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas - CPB .

o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna publicas as 
DECISÕES determinadas pela 47ª Reunião Ordinária da Câmara de Ati-
vidades Minerárias - CMi, realizada no dia 26 de julho de 2019, às 9h ., 
na Espírito Santo, nº 495, 4º andar - Plenário do CoPAM/CErH-MG, 
Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 46ª RE de 
12/07/2019 . AProvADA CoM ALtErAÇÕES . 5 . Processo Adminis-
trativo para exame de Licença Prévia concomitante com a Licença de 
instalação: 5 .1 CSN Mineração S .A . - Pilhas de rejeito/estéril, miné-
rio de ferro (Fraile 2) - Congonhas/MG - PA/Nº 00103/1981/090/2017 
ANM nº 43 .306/1956 - Classe 4 (Conforme Lei nº 21 .972/2016 art . 14, 
inc . iii, alínea b) . Apresentação: Suppri . CoNCEDiDA CoM CoNDi-
CioNANtES . vALiDADE: 06 (SEiS) ANoS . Aprovada alteração no 
Prazo da Condicionante nº 03, da Licença Prévia, do Parecer Único, 
passando a vigorar com a seguinte redação: “Prazo: 60 (sessenta) dias 
após a aprovação da proposta pela Suppri”. 6. Processo Administrativo 
para exame de Licença de Operação Corretiva: 6.1 CALA - Calcário 
Lagamar Indústria e Comércio Ltda - Lavra a céu aberto ou subterrâ-
nea em áreas cársticas com ou sem tratamento - Lagamar/MG - PA/
Nº 00043/1986/010/2014 ANM nº 815784/1973 - Classe 5 . Apresenta-
ção: Supram Nor . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . vALi-
DADE: 10 (DEZ) ANOS. 7. Processo Administrativo para exame de 
Licença de operação: 7 .1 City Car veículos, Serviços e Mineração 
Ltda. - Lavra a céu aberto, minerais metálicos, exceto rochas ornamen-
tais e de revestimento; pilhas de rejeito/estéril; estrada para transporte 
de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários; 
unidade de tratamento de minerais (utM), com tratamento a seco - 
Gouveia/MG - PA/Nº 18515/2010/006/2019 ANM nº 833 .179/2003 e 

831 .968/2005 - Classe 5 . Apresentação: Supram JEQ . CoNCEDiDA 
CoM CoNDiCioNANtES . vALiDADE: 10 (DEZ) ANoS . 8 . Pro-
cesso Administrativo para exame de Renovação da Licença de Ope-
ração: 8.1 Extratora de Areia Primo Ltda. - Extração de areia e cas-
calho para utilização imediata na construção civil - Passos/MG - PA/
Nº 00209/1999/015/2019 ANM nº 830 .130/1999, 830 .131/1999 e 
830 .813/2015 - Classe 4 (Conforme Lei nº 21 .972/2016, art . 14, inc . 
iii, alínea b) . Apresentação: Supram SM . rEtirADo DE PAutA .
(a) Yuri Rafael de Oliveira Trovão. Presidente da Câmara de Atividades 
Minerárias - CMi .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na Modalidade Cadastro abaixo identificadas, com deci-
sões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) thais Gomes Cardoso e Lia Gomes Cardoso/Fazenda ipoeira Glebas 
01 e 02 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cul-
tivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Arinos/MG. Protocolo: 
70865550/2019; 2) Nova Apolo Agro Comercial e imobiliária Ltda/
Fazenda São Jose i e ii - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, mua-
res, ovinos e caprinos, em regime extensivo - Buritis/MG. Protocolo: 
70866661/2019; 3) Nara Junia Campos ribeiro Garcia/Fazenda Pedras 
- Criação de bovinos, em regime extensivo - Buritis/MG. Protocolo: 
70868992/2019; 4) Associação dos Distribuidores de insumos Agríco-
las do Cerrado ADiCEr - Centrais e postos de recebimento de emba-
lagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos - Buritis/
MG . Protocolo: 71111935/2019; 5) Associação dos Distribuidores de 
insumos Agrícolas do Cerrado ADiCEr - Centrais e postos de recebi-
mento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resí-
duos - Paracatu/MG . Protocolo: 71161749/2019; 6) Posto Mangueirão 
Ltda - Posto revendedor de combustíveis - vazante/MG . Protocolo: 
71466198/2019; 7) Wilson José valentini/Fazenda Nossa Senhora de 
Fátima - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura - Bonfinópolis de Minas/MG. 
Protocolo: 71489370/2019 .
a) ricardo rodrigues de Carvalho . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Nor .

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 . Município de Lagamar/usina de triagem e Compostagem - uni-
dade de triagem de recicláveis e/ou de tratamento de resíduos orgâni-
cos originados de resíduos sólidos urbanos - Lagamar/MG. Processo: 
06966/2007/004/2019 . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES .
a) ricardo rodrigues de Carvalho . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Nor .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noro-
este de Minas, torna público que foi DEFEriDA a ALtErAÇÃo da 
condicionante do processo abaixo identificado: 1) Licença de Operação 
Corretiva: * Gilberto Zancanaro e outros/ Fazenda Decisão, ribeirão 
do Meio e Buriti - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicul-
tura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Unaí/MG - PA/
Nº 08046/2004/002/2014 - Classe 4 . Aprovada a alteração da condicio-
nante referente ao anexo II, item 2 (monitoramento do solo), do Parecer 
Único que passa a vigorar com a seguinte redação:
Anexo II: Monitoramento do solo:
“Parâmetros: Nitrogênio, Fósforo, Magnésio, Potássio, Sulfatos, Sódio, 
Cálcio, Matéria Orgânica, pH, CTC (capacidade de troca catiônica), 
Saturação de Bases . Frequência de análise: Anual” .
(a) ricardo rodrigues de Carvalho . o Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Nor .
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A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que foram finalizadas as 
análises das Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/
RAS abaixo identificada, com decisão pelo deferimento, cujo prazo de 
validade é de 10 (dez) anos:
1. Irmãos Silva S/A – Recauchutagem de pneumáticos. – Uberlân-
dia/MG . – PA nº 02536/2004/003/2019 . CoNCEDiDA CoM CoN-
DiCioNANtE . 2 . tiago Barbosa Ferreira / Sítio Sobradinho – Mat . 
40379. – Aquicultura em tanque-rede. – Indianópolis/MG. - PA nº 
24562/2012/004/2019 . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtE . 
3. BRF – Brasil Foods S/A. - Refinação e preparação de óleos e gor-
duras vegetais, produção de manteiga de cacau e de gorduras de ori-
gem animal destinadas à alimentação. – Uberlândia/MG. – PA nº 
12763/2009/002/2019 . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtE (a) 
Kamila Borges Alves . Superintendente regional de Meio Ambiente da 
SUPRAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
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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. Central De Trat. De Resíduos Sól., Ind. E Com. De Chapecó Ltda 
- Compostagem de resíduos industriais- Uberlândia/MG - Protocolo 
nº 70853953/2019 . 2 . S/A usina Coruripe Açúcar E álcool/Fazenda 
Bagagem, Matrícula 44 .391 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura.- Iturama/
MG - Protocolo nº 71197533/2019 . 3 . vicente vilela Lima/Fazenda 
Macaúba Matriz - Matricula 30 .487 - Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo.- Carneirinho/
MG - Protocolo nº 71279777/2019 . 4 . raimundo Deodato de Araújo /
Fazenda Fortaleza – Matrículas: 19 .013 e 20 .220 – 1º Cri ituiutaba  
- Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo, Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvi-
cultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
de confinamento- Ituiutaba/MG - Protocolo nº 71392961/2019. 5. Rio 
Branco Alimentos S/A  - Formulação de rações balanceadas e de ali-
mentos preparados para animais, Beneficiamento primário de produ-
tos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento,descascam
ento,classificação e/ou tratamento de sementes- Patrocínio /MG - Pro-
tocolo nº 71490681/2019 . 6 . Laticínios tirolez Ltda . - resfriamento 
e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite 
fluido.- Tiros/MG - Protocolo nº 17341484/2018. 7. Auto Posto Kalfar 
Ltda - Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instala-
ções de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis de aviação .- Fronteira/MG - Protocolo 
nº 71502608/2019 . 8 . Lazaruel José Barcelos/Fazenda Saltinho E Salto, 
Lugar “Sapucaia” - Matrículas 35 .245 E 36 .366 - Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo.- 
ituiutaba/MG - Protocolo nº 69326885/2019 . 9 . tulio De Castro Merola 
/Sitio Duas Marias - Mat 31 .075 - Aquicultura em tanque-rede, Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
de confinamento., Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo.- Uberlândia/Mg - Protocolo 
Nº 71254324/2019 . 10 . Jose Antonio Dos reis De Melo/Fazenda For-
taleza, Lugar Matinha Das Pitas - Matricula 65 .906 - Fabricação de 
produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido., Criação de bovi-
nos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de con-
finamento., Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo.- Serra Do Salitre/MG - Protocolo nº 
58274321/2019 . 11 . Ecomulti Serviços E Comercio Ltda - reciclagem 
ou regeneração de outros resíduos classe 2(não-perigosos) não especi-
ficados., Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou trans-
bordo de outros resíduos não listados ou não classificados- Uberlândia/
MG - Protocolo nº 71765998/2019 . (a)Kamila Borges Alves . Superin-
tendente 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 Ambientais Sim-
plificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com deci-
sões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1 . WB transportes Ltda . - transporte rodoviário produtos e resí-
duos perigosos - Montes Claros/MG - Protocolo nº 70537893/2019 . 
2 . Maria do Socorro Magalhães Cruz Braga EPP - Fabricação de 
madeira laminada ou chapas de madeira aglomerada, prensada ou 
compensada, revestida ou não revestida - Janaúba /MG - Protocolo nº 
70769890/2019. 3. Cerâmica Gorutuba Ltda. - 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 “ á base seca, em substituição de percentual equivalente na 

carga de argila - Janaúba/MG - Protocolo nº 70797303/2019 . 4 . Capi-
tão Comércio de Combustíveis Ltda . - Posto revendedor de combustí-
veis - Francisco Sá e Capitão Enéas/MG - Protocolo nº 70911731/2019 . 
5. Nazareth Matos Bezerra / Fazenda Sambaíba, Extrema e Capão 
Grosso - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo - Santa Fé de Minas /MG - Protocolo 
nº 70895381/2019 . 6 . Nivaldo Mendes de Macedo- transporte rodovi-
ário de produtos e resíduos perigosos - várzea da Palma/MG - Proto-
colo nº 71620246/2019 . 7 . Francisco Bomtempo de oliveira / Fazenda 
Caraíbas ou olhos D’água - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo - Várzea da Palma/MG 
- Protocolo nº 71429505/2019 .
(a) Clésio Cândido Amaral. Superintendente Regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .
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o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regional de 
Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, conside-
rando a resolução Semad nº 2823, de 16 de julho de 2019 e demais 
normas específicas torna público que o requerente abaixo identificado 
solicitou:
1) LAC 2 - Licença de instalação Corretiva e Licença de operação, 
concomitantemente: *Areal Santa Rita Ltda. ME - Extração de areia e 
cascalho para utilização imediata na construção civil - três Corações/
MG - PA/Nº 14352/2005/001/2019 - Classe 3 .
(a) Elias Venâncio Chagas. Diretor Regional de Fiscalização da Supe-
rintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .

o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regio-
nal de Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, 
considerando a resolução Semad nº 2823, de 16 de julho de 2019 e 
demais normas específicas torna público que foram requeridas as 
Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo 
identificadas:
1 . Muzambinho Geração de Energia Ltda . - Central Geradora Hidre-
létrica - CGH - Muzambinho/MG - PA nº 14678/2009/005/2019 . 2 . 
Minas Nova Fertilizantes Orgânicos Ltda. - Compostagem de resíduos 
industriais - Jacutinga/MG - PA nº 01409/2019/002/2019 . 3 . Prefei-
tura Municipal de Guaranésia - Aterro de resíduos da construção civil 
(classe “A”), exceto aterro para armazenamento/disposição de solo pro-
veniente de obras de terraplanagem previsto em projeto aprovado da 
ocupação - Guaranésia/MG - PA nº 14948/2019/001/2019 .
(a) Elias Venâncio Chagas. Diretor Regional de Fiscalização da Supe-
rintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .

o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regional de 
Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, conside-
rando a resolução Semad nº 2823, de 16 de julho de 2019 e demais nor-
mas específicas torna público que foi CONCEDIDA a Licença Ambien-
tal abaixo identificada:
1) LAC 2 - Licença Prévia: *Consórcio Figueirinha - PCH Corredei-
ras do Capivari - Sistemas de geração de energia hidrelétrica, exceto 
Central Geradora Hidrelétrica - CGH - Lavras e itumirim/MG - PA/
Nº 02209/2018/001/2018 . Classe 4 . CoNCEDiDA CoM CoNDiCio-
NANtES . vALiDADE: 05 (CiNCo) ANoS .
(a) Elias Venâncio Chagas. Diretor Regional de Fiscalização da Supe-
rintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .

o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regional de 
Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, conside-
rando a resolução Semad nº 2823, de 16 de julho de 2019 e demais 
normas específicas torna público que foram finalizadas as análises das 
Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo 
identificadas, com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade 
é de 10 (dez) anos:
1 . Dovale indústria e Comércio de Chaves Ltda . EPP - Serviço galva-
notécnico - Sapucaí Mirim/MG . PA nº 33734/2015/002/2019 . CoN-
CEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . 2 . Gerdau Aços Longos S/A 
- Fazenda São Bento - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvi-
cultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - São Bento 
Abade/MG . PA nº 32068/2012/002/2019 . CoNCEDiDA CoM CoN-
DICIONANTES. 3. Pedro Milanez de Rezende - Extração de cascalho, 
rocha para produção de britas, areia fora da calha dos cursos d’água e 
demais coleções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras viá-
rias, inclusive as executadas por entidades da Administração Pública 
Direta e indireta Municipal, Estadual e Federal - itutinga/MG . PA nº 
26336/2012/001/2019 . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . 
4 . Alfagomma do Brasil Ltda . - Fabricação de artefatos de borracha, 
exceto pneumáticos, câmaras-de-ar e de material para recondiciona-
mento de pneumáticos - Guaranésia/MG . PA nº 11807/2012/008/2019 . 
CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES .
(a) Elias Venâncio Chagas. Diretor Regional de Fiscalização da Supe-
rintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .

o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regional de 
Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, conside-
rando a resolução Semad nº 2823, de 16 de julho de 2019 e demais 
normas específicas torna público que foi requerida a Licença Ambiental 
Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com deci-
são pelo indeferimento:
1. José Luiz de Souza - Sítio Figueira - Horticultura (floricultura, oleri-
cultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais 
e aromáticas) - Congonhal/MG . PA nº 07513/2019/001/2019 . Motivo: 
impossibilidade técnica .
(a) Elias Venâncio Chagas. Diretor Regional de Fiscalização da Supe-
rintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de 
Minas torna público, conforme art . 32, § 1º, do Decreto 47383/2018, 
que foi CELEBrADo o termo de Ajustamento de Conduta do empre-
endedor abaixo identificado:
* Sal Mineração Ltda . - Lavra a céu aberto - rochas ornamentais e de 
revestimento e pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de reves-
timento - rubelita/MG - Classe 2 -vigência: 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data da assinatura: 27/06/2019 .
(a) Clésio Cândido Amaral. Superintendente Regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .

26 1254676 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público que:
* Indústria de Borracha Reivax Ltda.- Fabricação de artefatos de 
borracha, exceto pneumáticos, câmaras-de-ar e de material para 
recondicionamento de pneumáticos – Pará de Minas/MG - PA/N° 
00017/1979/013/2015, classe 3 foi reorientado de revalidação de 
Licença de operação para Las-Cadastro – 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 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) transportadora valadão Ltda . – transporte rodoviário de produtos e 
resíduos perigosos. – Divinópolis/MG - Protocolo n°: 70464837/2019, 
a partir de 24/07/2019 . 2) Bairro Monte verde – Matrícula 84 .317- 
Lagoinha Empreendimentos e Participações Ltda . – Loteamento do 
solo urbano, exceto distritos industriais e similares – Nova Serrana/MG 
- Protocolo n°: 70813928/2019, a partir de 24/07/2019 . 3) JFE Distri-
buidora e Combustível Ltda . – Postos revendedores, postos ou postos 
ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, pos-
tos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis 
de aviação – Bambuí/MG – Protocolo n°: 70572899/2019, a partir de 
23/07/2019 . 4) Edgar Campos – Fabricação de cal virgem – Formiga/
MG – Protocolo nº: 70453307/2019, a partir de 23/07/2019 . 5) Posto 
vem Car Ltda . – Postos revendedores, postos ou postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação – Divi-
nópolis/MG – Protocolo nº 70670113/2019, a partir de 25/07/2019. 6) 
Bambuí Bioenergia S/A – Fazenda Chapadão, Cachoeirinha, retiro 
ou Sino e Paraíso 4-1 – Culturas anuais, semiperenes e perenes, sil-
vicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura – Bambuí/
MG – Protocolo nº 70586319/2019, a partir de 25/07/2019 . 7) Arte-
fatos de Alumínios Arco Íris Ltda . – Fabricação de artigos de cute-
laria, ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal para uso 
doméstico – Divinópolis/MG – Protocolo nº: 71134724/2019, a partir 
de 26/07/2019 (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) Expresso Cardoso Ltda. – Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil – Arcos/MG – PANº 22017/2018/001/2019 . 
2) A&T Transportes e Serviços Ltda. – Lavra a céu aberto – Minerais 
não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento – Córrego 
Fundo/MG – PA/Nº 04341/2012/002/2019 . (a) rafael rezende tei-
xeira. Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Alto 
São Francisco .

rEtiFiCAÇÃo DE PuBLiCAÇÃo
(Publicado no Diário Oficial de MG no dia 24/07/2019 – pág.10)
(torna público o requerimento da Licença Ambiental Simplificada na 
modalidade LAS/Cadastro abaixo identificada, com decisão pelo defe-
rimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:

onde se lê:
*Indústria de Borracha Reivax Ltda. – Fabricação de artefatos de bor-
racha, exceto pneumáticos, Câmaras-de-ar e de material para recon-
dicionamento de pneumáticos – Pará de Minas/MG – Protocolo nº: 
69837769/2019, a partir de 19/07/2019. (a) Rafael Rezende Teixeira. 
o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São 
Francisco .
( . . .)
Leia-se:
*Indústria de Borracha Reivax Ltda. – Fabricação de artefatos de bor-
racha, exceto pneumáticos, Câmaras-de-ar e de material para recon-
dicionamento de pneumáticos – Pará de Minas/MG – Protocolo nº: 
69837765/2019, a partir de 19/07/2019. (a) Rafael Rezende Teixeira. 
o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São 
Francisco .

*As demais informações permanecem inalteradas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público que foram requeridas as Licenças Ambien-
tais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identificadas:
1) Prefeitura Municipal de Pedra do indaiá – Aterro sanitário, inclusive 
aterro sanitário de pequeno porte - ASPP – Pedra do indaiá/MG - PA/Nº 
26226/2014/002/2019 . 2) ricardo Dequech – KM Kalium Mineração 
S/A – Lavra a céu aberto – minerais não metálicos, exceto rochas orna-
mentais e de revestimento – Serra da Saudade e Quartel Geral/MG - 
PA/Nº 22950/2010/002/2019 . 3) vical Calcinação indústria e Comércio 
Ltda.- ME – Fabricação de cal virgem – Córrego Fundo/MG – PA/Nº 
16362/2009/001/2019. (a) Rafael Rezende Teixeira. O Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

rEtiFiCAÇÃo DE PuBLiCAÇÃo
(Publicado no Diário Oficial de MG no dia 26/07/2019 – pág.15)
(torna público o cancelamento da Licença Ambiental Simplificada na 
modalidade LAS/Cadastro abaixo identificada,)
onde se lê:
*E.B comércio de Peças, Tratores e Serviços Ltda. – Extração de areia 
e cascalho para utilização imediata na construção civil – Maravilha/
MG – requerimento nº: 67208820/2019 – Classe 3 . Motivo: Autotu-
tela. (a) Rafael Rezende Teixeira. O Superintendente Regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .
( . . .)
Leia-se:
*E.B comércio de Peças, Tratores e Serviços Ltda. – Extração de areia 
e cascalho para utilização imediata na construção civil – Maravilha/
MG – requerimento nº: 98466959/2018 – Classe 3 . Motivo: Autotu-
tela. (a) Rafael Rezende Teixeira. O Superintendente Regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .
da SuPrAM Alto São Francisco .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público CoNCEDiDA a Licença Ambiental 
abaixo identificada:
1) LAC1 (Licença Prévia, Licença de instalação, Licença de opera-
ção): *JCA Mineração e transportes Ltda . – Lavra a céu aberto – Mine-
rais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento – Con-
cedida com Condicionante – Arcos/MG - PA/N° 12066/2013/003/2016, 
com validade de 10 (dez) anos. (a) Rafael Rezende Teixeira. Superinten-
dente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .
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o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna públicas as 
DECISÕES determinadas pela 31ª Reunião Extraordinária da Câmara 
de Atividades Agrossilvipastoris - CAP, realizada no dia 25 de julho 
de 2019, às 9h, na rua Espirito Santo, 495 – 4º Andar / Plenário, Cen-
tro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 30ª RO CAP de 
27/06/2019. APROVADA. 5. Processo Administrativo para exame de 
Licença Prévia concomitante com a Licença de instalação e a Licença 
de operação: 5 .1 vallourec Florestal Ltda . - Produção de carvão vegetal 
oriunda de floresta plantada - Curvelo, Abaeté, Bocaiuva, Coração de 
Jesus, Felixlândia, Francisco Dumont, João Pinheiro, Lassance, Montes 
Claros, Paineiras, Paraopeba, Pompéu, Lagoa Grande, Brasilândia de 
Minas, Guaraciama, Várzea da Palma, Buenópolis, Augusto de Lima e 
olhos D’água/MG - PA/Nº 08032/2007/004/2013 - Classe 4 (conforme 
Lei nº 21 .972/2016, art . 14, inc . iii, alínea b) . Apresentação: Supram 
NM . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . vALiDADE: 10 
(DEZ) ANoS . Aprovada alteração no prazo da Condicionante nº 9, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Prazo: 120 (cento e vinte) dias, 
após a entrega do Estudo de Dispersão”; Aprovada alteração da Condi-
cionante nº 10 que passa a vigorar com as seguinte redação: “Apresen-
tar relatório com registro fotográfico, com informações sobre as ações 
desenvolvidas para eliminar os indivíduos de eucalipto nas áreas de 
reserva legal em recuperação, conforme o levantamento de fragmen-
tos com as espécies exóticas apresentado paras as referidas áreas, bem 
como o mapeamento das referidas áreas . Prazo: Anual .”; Aprovada a 
inclusão de nova condicionante com a seguinte redação: “Apresentar 
junto à Supram NM, o protocolo de entrega à Feam do Estudo de Dis-
persão, conforme obrigação do art .4 da DN Copam nº 227/2018 . Prazo: 
30 (trinta) dias após o protocolo.”; Aprovada a exclusão das Condicio-
nantes nºs 14 e 15. 6. Processos Administrativos para exame de Licença 
de operação Corretiva: 6 .1 Makoto Edson Sekita e outros / Fazenda 
Aliança, Novo Horizonte, Lotes 33, 36, 46, 47, 48, 49 e 59; denomi-
nado Sekita Agronegócios - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento - Rio Parana-
íba/MG - PA/Nº 08590/2018/001/2019 - Classe 4 (conforme Lei nº 
21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: Supram tMAP . 
CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . vALiDADE: 10 (DEZ) 
ANoS . 6 .2 José Guerra Jorge/Fazenda três Barras, Mat 4 .110 - Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
de confinamento - Capinópolis/MG - PA/Nº 09485/2012/003/2018 - 
Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apre-
sentação: Supram tMAP . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . 
vALiDADE: 10 (DEZ) ANoS . 6 .3 Somai Nordeste S .A . - Avicul-
tura e culturas anuais, semiperenes e perenes: Silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura - Montes Claros/MG - PA/Nº 
00062/1979/011/2016 - Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016, art . 
14, inc . iii, alínea b) . Apresentação: Supram NM . CoNCEDiDA CoM 
CoNDiCioNANtES, vALiDADE: Até 25/10/2024 . 6 .4 Agropecuária 
Rossato S.A./Fazenda Batalha I - Culturas Anuais, excluindo a Oleri-
cultura - Paracatu/MG - PA/Nº 15352/2007/005/2015 - Classe 5 . Apre-
sentação: Supram Nor . CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . 
vALiDADE: 10 (DEZ) ANoS . 6 .5 Ademir Cenci e outros/Fazenda 
Sucupira, Sucupira l, ll, lll e Sucupira iv - Criação de bovinos, buba-
linos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo - Ari-
nos/MG - PA/Nº 06913/2017/001/2018 - Classe 4 (Conforme Lei nº 
21 .972/2016, art . 14, inc . iii, alínea b) . Apresentação: Supram Nor . 
CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . vALiDADE: 10 (DEZ) 
ANOS. 6.6 Espólio de Nélio Leopoldo Soares/Fazenda Pimenteira - 
Suinocultura (ciclo completo); serralheria, fabricação de esquadrias, 
tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de cal-
deireiro; criação de ovinos, bovinos de corte e búfalos de corte (exten-
sivo); tratamento de água para abastecimento; postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustí-
veis de aviação; Formulação de rações balanceadas e de alimentos pre-
parados para animais - Ponte Nova/MG - PA/Nº 04782/2004/001/2017 
- Classe 5 . Apresentação: Supram ZM . CoNCEDiDA CoM CoNDi-
CioNANtES . vALiDADE: 10 (DEZ) ANoS . 7 . Processos Adminis-
trativos para exame de Renovação da Licença de Operação: 7.1 Paulo 
roberto do Nascimento/Fazenda Ponderosa ou Boa Esperança, Mats . 
9 .080, 11 .012, 11 .013 e 9 .090 - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento - Capinó-
polis/MG - PA/Nº 08110/2007/004/2019 - Classe 4 (conforme Lei nº 
21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: Supram tMAP . 
CoNCEDiDA CoM CoNDiCioNANtES . vALiDADE: 10 (DEZ) 
ANoS . 7 .2 CBi Agropecuária Ltda/Fazenda tecad - Culturas anuais, 
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