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rETIFICAÇÃo - ATo Nº 74/2020
rETIFICA No ATo 46/2020 DE AFASTAMENTo DE FÉrIAS PrE-
MIo, referente ao servidor:
 Masp 12859989 vALErIANo SILvA DE ALMEIDA, ASP, tendo em 
vista alteração do período de férias prêmio, publicado em 30/01/2020 . 
onde se lê Masp 12859989 vALErIANo SILvA DE ALMEIDA, 
ASP, por 01 mês(es), referente(s) ao(s) 1º quinq ., de exercício, a par-
tir de 01/02/2020 . Leia-se Masp 12859989 vALErIANo SILvA DE 
ALMEIDA, ASP, por 01 mês(es), referente(s) ao(s) 1º quinq ., de exer-
cício, a partir de 11/02/2020 .
rETIFICA No ATo 13/20 DE AFASTAMENTo DE FÉrIAS PrE-
MIo, referente ao servidor:
 Masp 11734027 PAuLo PINHEIro GoNCALvES DA SILvA, 
ASP, tendo em vista alteração do período de férias prêmio, publi-
cado em 27/12/2019 . onde se lê Masp 11734027 PAuLo PINHEIro 
GoNCALvES DA SILvA, ASP, por 01 mês(es), referente(s) ao(s) 2° 
quinq ., de exercício, a partir de 06/01/2020 . Leia-se Masp 11734027 
PAuLo PINHEIro GoNCALvES DA SILvA, ASP, por 01 mês(es), 
referente(s) ao(s) 2° quinq ., de exercício, a partir de 13/01/2020 . .

Mariana Procópio de Castro Lima
Superintendente de recursos Humanos

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
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 TorNAr SEM EFEITo - ATo Nº 75 /2020
 TorNAr SEM EFEITo No ATo 013/2019 DE FÉrIAS-PrÊMIo 
AFASTAMENTo, referentes ao servidores:
 Masp 10572873 MArCoS oLIvEIrA MorAIS, ASP, por 01 mês(es), 
referente(s) ao(s) 2° quinq ., de exercício, a partir de 06/01/2020, publi-
cado dia 27/12/2019 .
 Masp 12147617 ANA PAuLA DE SouZA, ASEDS, por 01 mês(es), 
referente(s) ao(s) 2° quinq ., de exercício, a partir de 06/01/2020, publi-
cado dia 27/12/2019 .
Masp 12217048 EMErSANE FErrEIrA MoNTES, ASP, por 
01 mês(es), referente(s) ao(s) 2° quinq ., de exercício, a partir de 
07/01/2020, publicado dia 27/12/2019 .
Masp 12007621 roGErIo GoNCALvES, ASP, por 01 mês(es), 
referente(s) ao(s) 1° quinq ., de exercício, a partir de 02/01/2020, publi-
cado dia 27/12/2019 .
Masp 11206208 FABrICIo ANToNIo CALIJorNE CoSTA, 
ASEDS, por 01 mês(es), referente(s) ao(s) 1° quinq ., de exercício, a 
partir de 21/01/2020, publicado dia 27/12/2019 .
Masp 11407715 ALExSANDro DA CuNHA DIAS, ASP, por 
01 mês(es), referente(s) ao(s) 1° quinq ., de exercício, a partir de 
01/01/2020, publicado dia 27/12/2019 .

Mariana Procópio de Castro Lima
Superintendente de recursos Humanos

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
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Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Germano Luiz Gomes vieira

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Tri-
ângulo Mineiro no uso de suas atribuições, torna público que foram 
requeridas as Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/
Cadastro abaixo identificadas, com decisões pelo deferimento, com 
vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS .:
1 . Pedro Luiz de Avelar/Fazenda Campo Alegre - Mat 90 .051 e 90 .053 
- Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agros-
silvipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento- Patos de 
Minas/MG - PA nº 474/2020 . 2 . Antonio Carlos Alessi/Fazenda ABC 
- Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo- Itapagipe/MG - PA nº 434/2020 . 3 . BP Bioe-
nergia Ituiutaba Ltda/Fazenda Santa rosa e Agropecuária Sr - Mat . 
43 .182 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura- Ituiutaba/MG - PA nº 437/2020 . 
4 . FEDEx Brasil Logistica E Transporte Ltda - Transporte rodoviário 
de produtos e resíduos perigosos- uberlândia/MG - PA nº 510/2020 . 
5 . Algemiro Muniz De Queiroz/Fazenda Santa rosa Mat . 40 .486 E 
Fazenda Entre Lagos - Mat . 40 .487 - Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Iturama/MG 
- PA nº 429/2020 . 6 . Luiz roberto Figueiredo Tosta/Fazenda Nunes 
Joanico - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Conceição 
das Alagoas/MG - PA Nº 510/2020 . 7 . Alexandre Honorato/Fazenda 
Só-Nata - Mat . 18 .133 - Fabricação de produtos de laticínios, exceto 
envase de leite, Suinocultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Araxá/MG - PA nº 
425/2020 . 8 . José Bose-Me - ANM834 .978/2011 - Extração de areia e 
cascalho para utilização imediata na construção civil- Monte Carmelo/
MG - PA nº 428/2020 . 9 . Imperial - Marmores e Granitos Ltda - Apa-
relhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais 
não metálicos, não instalados na área da planta de extração- Patos de 
Minas/MG - PA nº 478/2020 . 10 . Empreendimentos E Participacoes 
Domingos Zema Ltda - Postos revendedores, postos ou pontos de abas-
tecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de com-
bustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação .- Araxá/
MG - PA nº 418/2020 . 11 . Bull Petroleo Ltda - Postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustí-
veis de aviação .- Araxá/MG – PA nº 500/2020 . 12 . Coimbra E Gomes 
Ltda - Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instala-
ções de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis de aviação .- Patos de Minas/MG – PA nº 
420/2020 . 13 . Alex Souza Freitas/Fazenda Bonito - Coité, Denominado 
Fazenda Nevada - Mat . 12 .208 - Culturas anuais, semiperenes e pere-
nes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura- Cam-
pina verde/MG - PA nº 421/2020 . 14 . Lívia Gouveia Da Costa/Fazenda 
Santa Elisa – Mat . 10556 - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Capinópolis/MG - PA 
nº 422/2020. 15. Copas Lubrificacao E Apoio Administrativo Ltda - 
Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos- Patrocínio/
MG - PA nº 473/2020 . 16 . Carlos Eduardo De oliveira Cunha/Fazenda 
Nova Caracol matriculas 83 .330 e 83 .331 - Criação de bovinos, bubali-
nos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Campo 
Florido/MG - PA nº 443/2020 . 17 . Lourdes Bernadete De Paiva Carva-
lho/Fazenda Quilombo e Chumbado - Horticultura (floricultura, oleri-
cultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e 
aromáticas), Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cul-
tivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, buba-
linos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Ibiá/
MG - PA nº 444/2020 . 18 . Antonio Loncarcci/Fazenda Fênix - Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo- Campina verde/MG - PA nº 472/2020 . 19 . Marcelo Novais 
Prado/Butelão Comércio De Papeis, Plásticos E Sucata Ltda - Epp - 
Central de recebimento, armazenamento temporário, triagem ou trans-
bordo de sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para reci-
clagem, não contaminados com óleos, graxas, agrotóxicos ou produtos 
químicos - Uberlândia/MG - PA nº 502/2020. 20. Tecfibras Industria E 
Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Fabricação de eletrodomés-
ticos e/ou componentes- uberlândia/MG - Protocolo nº PA nº 501/2020 . 
21 . Helga Franca de Paiva/Fazenda Europa - Mat 158,159,987 E 988 - 
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura 
e cultura de ervas medicinais e aromáticas), Culturas anuais, semipe-
renes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto hor-
ticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 

caprinos, em regime extensivo- Ibiá/MG - PA nº 513/2020 . 22 . Mendes 
& Goncalves Ltda - Transporte rodoviário de produtos e resíduos peri-
gosos- Patos de Minas/MG - PA nº 514/2020 . 23 . Transportadora Marra 
Eireli - Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos- Presi-
dente olegário/MG - PA nº 515/2020 . 

(a)Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro .
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Pauta da 42ª reunião ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversi-
dade e de áreas Protegidas – CPB do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - Copam
Data: 19 de fevereiro de 2020, às 9h .
Local: rua Espirito Santo, 495 - 4º Andar / Plenário, Centro, Belo 
Horizonte/MG .
(Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lota-
ção do local)
1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro .
2 . Abertura pelo Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF 
e Presidente da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de áreas Prote-
gidas - CPB, Dr . Antônio Augusto Melo Malard .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais .
4 . Exame da Ata da 41ª ro de 29/01/2020 .
5 . Processos Administrativos para exame de Compensação Ambiental, 
conforme PoA 2020:
5 .1 Arcelor Mittal Sul Fluminense S .A ./Fazendas Bom Sucesso e ria-
cho - Culturas Perenes exceto cafeicultura (Mangicultura); silvicutltura 
- vazante e Paracatu/MG - PA/Nº 06115/2005/003/2012 - Classe 5 . 
Apresentação: GCA/IEF . rETIrADo DE PAuTA em 29/01/2020 .
5.2 Usina Delta S.A. - Destilação de álcool, fabricação e refinação de 
açúcar - Delta/MG - PA/Nº 00030/1980/019/2009 - Classe 6 . Apresen-
tação: GCA/IEF .
5 .3 Irmãos Santos Cavalcanti Serviços e Comércio Ltda . - Pes-
quisa mineral de minerais metálicos com supressão de vegetação 
nativa secundária pertencente ao bioma Mata Atlântica em está-
gios médio e avançado de regeneração - Santa Bárbara/MG - PA/Nº 
09034/2017/001/2017- Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF .
5 .4 Mineração Leal e rosa Ltda . - Lavra a céu aberto ou subterrânea em 
áreas cársticas com ou sem tratamento; pilhas de estéril/rejeito; obras 
de Infraestrutura - Arcos/MG - PA/Nº 00393/1999/003/2011 - Classe 5 . 
Apresentação: GCA/IEF .
5 .5 Mineração e Comércio de Pedras Mandembe Ltda . - Lavra a céu 
aberto; rochas ornamentais e de revestimento; pilha de rejeito/estéril 
de rochas ornamentais e de revestimento; estrada para transporte de 
minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários - 
Luminárias e Ingaí/MG - PA/Nº 01901/2016/001/2017- Classe 3 . Apre-
sentação: GCA/IEF .
5.6 Bioenergética Aroeira S.A. - Destilação de Álcool; fabricação e refi-
nação de açúcar; repotenciação de geração de bioeletricidade sucroe-
nergética - Tupaciguara/MG - PA/Nº 11341/2007/008/2015 - Classe 5 . 
Apresentação: GCA/IEF .
5 .7 Dirceu Júlio Gatto e outro/Fazenda Tecoara - Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura - riachinho/MG - PA/Nº 18601/2012/001/2015 - Classe 3 . 
Apresentação: GCA/IEF .
6 . Processos Administrativos para exame de Compensação Ambiental 
decorrente da instalação de empreendimentos minerários:
6 .1 votorantim Metais Zinco S .A . - Lavra a céu aberto e subterrânea 
em áreas cársticas com tratamento úmido - minério de zinco; unidade 
de tratamento de minerais - uTM; obras de Infraestruturas (pátio de 
produtos) - Paracatu e vazante/MG - PA/Nº 00104/1988/047/2009, 
PA/Nº 00004/1979/037/2012, PA/Nº 00004/1979/039/2014, PA/Nº 
00004/1979/027/2007 - Classe 5 . Apresentação urFBio Noroeste . 
BAIxADo EM DILIGÊNCIA em 23/10/2019 .
6 .2 Irmãos Santos Cavalcanti Serviços e Comércio Ltda . - Pes-
quisa mineral de minerais metálicos com supressão de vegetação 
nativa secundária pertencente ao bioma mata atlântica em estágios 
médio e avançado de regeneração quando envolver o emprego de 
guia de utilização expedida pelo DNPM - Santa Bárbara/MG - PA 
Nº 09034/2017/001/2017 - AIA 6755/2017 - Classe 3 . Apresentação: 
Escritório regional Noroeste/IEF .
6 .3 Brasical Indústria e Transportes Ltda . - Exploração de rocha cal-
cária - Pains/MG - PA Nº 00120/1992/016/2009 ANM 832 .464/1984 - 
Classe 3 . Apresentação: Escritório regional Centro oeste/IEF .
7 . Processo Administrativo para criação da reserva Particular do Patri-
mônio Natural - rPPN para análise, discussão e deliberação nos termos 
do art . 13, inc . Ix do Decreto Estadual nº 46 .953/2016:
7 .1 rPPN Horto Alegria III - Proprietário: vale S .A . - área proposta: 
84,35 ha - Mariana/MG - PA/Nº 00312/1996/035/2007 . Apresentação: 
GCuC/IEF
8 . Processo Administrativo para exame de reconsideração ao recurso, 
conforme dispõe os §§ 4º e 5º, do art . 7º, do Decreto nº 45 .175/2009:
8 .1 AB Florestal Empreendimentos Imobiliários, Atividades Flores-
tais e Participações Ltda . (Fazenda Boa Sorte) - Silvicultura e pro-
dução de carvão oriunda de floresta plantada - Paracatu/MG - PA/Nº 
04158/2004/001/2013 - Classe 3 - Controle de Legalidade . Apresen-
tação: GCA/IEF .
9 . Encerramento .

(a) Antônio Augusto Melo Malard . Diretor-Geral do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF e Presidente da Câmara de 

Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas – CPB .
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo 
Mineiro, no uso de suas atribuições, torna público que foram finalizadas 
as análises das Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/
RAS abaixo identificadas, com decisão pelo deferimento, cujo prazo de 
validade é de 10 (dez) anos:
 1 . Dalton Marques Chaves/ Fazenda Boa Esperança – Mat . 20 .907 . 
– Suinocultura; criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovi-
nos e caprinos, em regime extensivo e culturas anuais, semiperenes 
e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticul-
tura . – Ituiutaba/MG . – PA nº 066/2020 . CoNCEDIDA CoM CoN-
DICIoNANTE . 2 . Duratex Florestal Ltda / Fazenda Brejão - Culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipasto-
ris, exceto horticultura . - Nova Ponte/MG . – PA nº 242/2020 . CoN-
CEDIDA CoM CoNDICIoNANTE . 3 . Júlio César Pereira Júnior e 
outra / Fazenda Cra Cra – Mat . 12 .371, 12 .931, 12 .932, 12 .933, 12 .934, 
12.937, 12.938, 12.939, 12.940 e 12.941 – Horticultura (floricultura, 
olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medici-
nais e aromáticas); Beneficiamento primário de produtos agrícolas: lim-
peza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes; Barragem de irrigação ou de pereniza-
ção para agricultura; Base de armazenamento e distribuição de lubrifi-
cantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustí-
vel e outros combustíveis automotivos; culturas anuais, semiperenes e 
perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . 
– Estrela do Sul/MG . - PA nº 17631/2015/002/2020 . CoNCEDIDA 
CoM CoNDICIoNANTE . 

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro .
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EDITAL DE CoNvoCAÇÃo DE AuDIÊNCIA PÚBLICA 
SoBrE o EIA/rIMA Do EMPrEENDIMENTo vALE S/A

 CoMPLExo MArIANA - MINA DE FAZENDÃo 
Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco - minério 
de Ferro, Pilhas de rejeito / estéril, Estradas para transporte de miné-
rio / estéril; no município de Catas Altas/MG . o Conselho Estadual de 
Política Ambiental (CoPAM), por meio da Superintendência de Pro-
jetos Prioritários - SuPPrI, convoca os interessados a comparecer à 
Audiência Pública sobre o EIA e seu respectivo rIMA do empreen-
dimento vale S/A - Complexo Mariana - Mina de Fazendão, PA Nº 
00312/1996/045/2015, classe 6, localizado nos municípios de Catas 
Altas e Mariana, a realizar-se no dia 05 de março de 2020, 19h00min, 
na rua Monsenhor Barros, nº 65/Esporte Clube unidos de Catas Altas 
(ECuCA) . Informa, ainda, que o rIMA encontra-se à disposição dos 
interessados nos seguintes locais e horários: Superintendência de Pro-
jetos Prioritários - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
rodovia Papa João Paulo, nº 4143 . Bairro Serra verde - Edifício Minas, 
2º andar, 31630-900 - Belo Horizonte/MG - segunda a sexta, das 09h 
às 13h e das 14h às 17h; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - 
Praça Monsenhor Mendes, 362/Térreo - Centro - Catas Altas - segunda 
a sexta, 8h às 17h; Sub Secretaria de obras - rua Direita, 325 - Morro 
da água Quente - Catas Altas - segunda a quinta, 7h às 11h e de 13h 
às17h; Secretaria de Meio Ambiente - Av . Getúlio vargas, s/n - Centro 
- Mariana - segunda a sexta, 8h às 17h . 

(a) Hidelbrando Canabrava rodrigues Neto . Secretário 
Executivo do Conselho Estadual de Política Ambiental .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de 
Minas torna público que o requerente abaixo identificado solicitou:
1) LAC 1 - renovação da Licença de operação: *Mineração Barroso 
Indústria e Comércio Ltda . - Lavra a céu aberto - minerais não metá-
licos, exceto rochas ornamentais e de revestimento - Prados/MG - PA/
Nº 527/2020 - Classe 4 .

(a) Cezar Augusto Fonseca e Cruz . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de Minas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco torna público o INDEFErIMENTo do processo abaixo 
identificado:
 1) renovação da Licença de operação: *ECoSuST Soluções Ambien-
tais Eireli ME - Aterro para resíduos perigosos - classe I - Campo Belo/
MG - PA/Nº 10202/2008/011/2015. Classe 4. Motivo: Insuficiência dos 
estudos apresentados e da incoerência das informações prestadas .

(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 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- ronaldo Gomes Fernandes – Fabricação de móveis de madeiras, 
e/ou derivados, com pintura e/ou verniz – Capelinha/MG – PA n° 
512/2020 .
2- Germadeiras Ltda . – Fabricação de móveis de madeiras, e/ou deriva-
dos, com pintura e/ou verniz – Turmalina/MG – PA n° 496/2020 .
3- Granal Mármores e Granitos Ltda . – Extração de areia e cascalho 
para utilização imediata na construção civil – Almenara/MG – PA n° 
498/2020 .
4- Capivara de Minas Participações Ltda . – Culturas anuais, semipere-
nes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticul-
tura – Senador Modestino Gonçalves/MG – PA n° 477/2020 .
5- Granal Mármores e Granitos Ltda. – Aparelhamento, beneficiamento, 
preparação e transformação de minerais não metálicos, não instalados 
na área da planta de extração – Almenara/MG – PA n° 480/2020 .
6- Cristiano de Queiros Alves & CIA Ltda . – Postos revendedores, pos-
tos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, pos-
tos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis 
de aviação – Coluna/MG – PA/n° 499/2020 .
7- José Antônio Pereira ME - Fabricação de móveis de madeiras, e/
ou derivados, com pintura e/ou verniz – Turmalina/MG – PA n° 
461/2020 .
8- José Afrânio Meira de Aguiar - Extração de areia e cascalho para 
utilização imediata na construção civil – rio vermelho/MG – PA n° 
459/2020 .

(a) Cândida Cristina Barroso de vilhena . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequitinhonha .

07 1321720 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo 
Mineiro, torna público o arquivamento da Licença Ambientai Simplifi-
cada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada:
1. Wolney Moraes Alvim/ Fazenda Francelina - Mat.49.367. - Cria-
ção de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime de confinamento. – Araguari/MG. – PA nº 316/2020. – Classe 3. 
Motivo: Impossibilidade técnica de análise . 

(a)Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro
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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) Impar Injetados Ltda . – Moldagem de termoplástico organoclorado, 
sem a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização de 
matéria-prima reciclada a seco; Produção de substâncias químicas e de 
produtos químicos inorgânicos, orgânicos, organo-inorgânicos, exceto 
produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas oleígenas, 
do carvão-de-pedra e da madeira – Nova Serrana/MG - Processo n°: 
494/2020, a partir de 06/02/2020 . 2) GFC Transportes Ltda - Transporte 
rodoviário de produtos e resíduos perigosos – Bom Despacho/MG – 
Processo nº 465/2020, a partir de 05/02/2020 . 3) TMx Logística Ltda 
- Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos – Divinópolis/
MG – Processo nº 467/2020, a partir de 05/02/2020 . 

(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 foi(ram) requerida(s) a(s) Licença(s) 
Ambiental(is) Simplificada(s) na modalidade LAS/RAS abaixo 
identificada(s):
1) Serv Entulho Ltda . -áreas de triagem, transbordo e armazenamento 
transitório e/ou reciclagem de resíduos da construção civil e volumo-
sos – Lagoa da Prata/MG - Processo nº 00507/2020 - SLA . 2) romeu 
Antonio da Silva /Fazenda Boa vista - Avicultura , Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo e 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossil-
vipastoris, exceto horticultura – São Sebastião do oeste/MG - Processo 
nº 00518/2020 - SLA . 3) Prefeitura Municipal de Japaraíba/Estação de 
Tratamento de Esgoto Cícero Teixeira Borges - Interceptores, Emis-
sários, Elevatórias e reversão de Esgoto e Estação de tratamento de 
esgoto sanitário – Japaraíba/MG - PA/Nº 14033/2015/002/2015 . 

(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:
1) Gecal Indústria e Comércio de Produtos Minerais Ltda . - Lavra a céu 
aberto - Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de reves-
timento, Pilhas de rejeito/estéril e Estrada para transporte de minério/
estéril externa aos limites de empreendimentos minerários – Pains/MG 
– PA/Nº 02762/2009/008/2015 - Classe 5 foi Licença de operação (Lo) 
para LAC1(LoC) – Classe 4 . 

(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 
solicitou:
1) Licenciamento Ambiental Concomitante LAC1 (LoC): *Abatedouro 
Cezarinho Ltda – Abate de animais de pequeno porte (aves, coelhos, 
rãs, etc .) – Divinópolis/MG – PA Nº 05027/2008/005/2020 - Classe 4 . 

(a) rafael rezende Teixeira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco

07 1321867 - 1

 A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triân-
gulo Mineiro, no uso de suas atribuições, torna público que foi finali-
zada a análise da Licença Ambiental Simplificada na modalidade LAS/
RAS abaixo identificada, com decisão pelo indeferimento:
 1. Walter Valentini Filho/Fazenda Córrego Da Bandeira – Mat. 23156, 
9483 e 15883 Sri Ituiutaba-MG - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo e culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura . – Gurinhatã/MG . – PA nº 462/2020 . Motivo: Inviabilidade 
técnica . 2 . Pedro Antônio Alberton / Fazenda dos Cocais – LG Forta-
leza ou Carvoeira – Mat . 40 .085 – Suinocultura; criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confina-
mento e culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura . – Iraí de Minas/MG . - PA nº 
22779/2019/001/2020 . Motivo: Inviabilidade técnica . 

Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro .

07 1321811 - 1

Pauta da 19ª reunião ordinária da Câmara de Políticas de Ener-
gia e Mudanças Climáticas - CEM do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - Copam
Data: 17 de fevereiro de 2020, às 9h
Local: rua Espírito Santo, nº 495, 4º andar - Plenário do Copam/
CErH-MG, Centro, Belo Horizonte/MG
(Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lota-
ção do local
1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro .
2 . Abertura pelo Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente 
- Feam e Presidente da Câmara de Políticas de Energia e Mudanças Cli-
máticas - CEM, Dr . renato Teixeira Brandão .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais .
4 . Exame da Ata da 18ª ro de 25/11/2019 .
5 . Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA . Apresentação: Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
- Semad .
6 . resultados da CoP 25 . Apresentação: Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - Feam .
7 . Planejamento 2020 do Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudan-
ças Climáticas . Apresentação: Feam .
8 . Encerramento .

(a) renato Teixeira Brandão . Presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente e Presidente da Câmara de 

Políticas de Energia e Mudanças Climáticas - CEM .

Pauta da 38ª reunião ordinária da Câmara de Atividades Industriais - 
CID do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam .
Data: 17 de fevereiro de 2020, às 14h .
Local: rua Espírito Santo, nº 495, 4º andar - Plenário, Centro, Belo 
Horizonte/MG
(Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lota-
ção do local)
1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro .
2 . Abertura pela Superintendente de Apoio à regularização Ambiental 
e Presidente da Câmara de Atividades Industriais - CID, Dra . Liana 
Notari Pasqualini .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais .
4 . Exame da Ata da 37ª ro de 27/01/2020 .
5 . o gerenciamento de áreas contaminadas no estado de Minas Gerais . 
Apresentação: Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam .
6 . Processos Administrativos para exame de renovação da Licença de 
operação:
 6 .1 Cal Ferreira Ltda . - Fazenda Lagoa Seca 2 - Fabricação de cal vir-
gem - Pains/MG - PA/Nº 00092/1992/006/2012 - Classe 4 (conforme 
Lei nº 21 .972/2016, art . 14, inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram 
ASF. RETORNO DE VISTA pelo conselheiro Wagner Soares Costa 
representante da Fiemg .
6 .2 SIP Siderurgia Ltda . - Siderurgia e elaboração de produtos siderúr-
gicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa; produção de aço 
ligado em qualquer forma, com ou sem redução de minérios, com fusão 
e outras formas de tratamento ou de disposição de resíduos não listadas 
ou não classificadas - Pará de Minas/MG - PA/Nº 00253/1995/016/2012 
- Classe 5 . Apresentação: Supram ASF . rETorNo DE vISTA pelo 
conselheiro Wagner Soares Costa representante da Fiemg.
7 . Processo Administrativo para exame da Licença de Instalação Corre-
tiva concomitante com a Licença de operação:
7 .1 Crv Industrial Ltda . - Fabricação de açúcar e/ou destilação de 
álcool - Capinópolis/MG - PA/Nº 13327/2018/001/2019 - Classe 5 . 
Apresentação: Supram TM .
8 . Processos Administrativos para exame da Licença de operação 
Corretiva:
 8 .1 Lavanderia Nova Luz Ltda . ME - Lavanderias industriais para tin-
gimento, amaciamento e outros acabamentos em roupas, peças do ves-
tuário e higienização e lavagem de artefatos diversos - Toledo/MG - 
PA/Nº 02372/2011/003/2019 - Classe 5 . Apresentação: Supram SM .
8.2 Fortifio Têxtil Ltda. - Lavanderias industriais para tingimento, 
amaciamento e outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e 
higienização e lavagem de artefatos diversos - Guaranésia/MG - PA/Nº 
04716/2010/001/2020 - Classe 6 . Apresentação: Supram SM .
8 .3 Minas Mais Alimentos Ltda . - Fabricação de produtos alimentares, 
não especificados ou não classificados - Patos de Minas/MG - PA/Nº 
14700/2013/004/2018 - Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016 art . 14, 
inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram TM .
9 . Processos Administrativos para exame de renovação da Licença de 
operação:
9 .1 Lev Termoplásticos Ltda . - Moldagem de termoplástico não orga-
noclorado, moldagem de termoplástico organoclorado, sem a utilização 
de matéria-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reci-
clada a seco e postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 
postos revendedores de combustíveis de aviação - Pará de Minas/MG - 
PA/Nº 17180/2005/007/2014 - Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016 
art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: Supram ASF .
9 .2 Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda . - Fabricação indus-
trial de massas, biscoitos, salgados, chocolates, pães, doces, suplemen-
tos alimentares e ingredientes para indústria alimentícia - Arceburgo/
MG - PA/SLA/Nº 1370 .01 .0003499/2020-84 - Classe 4 (Conforme Lei 
nº 21 .972/2016, art . 14, inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram SM .
9 .3 Siderúrgica Gagé Ltda . - Siderurgia e elaboração de produtos side-
rúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa - Conselheiro 
Lafaiete/MG - PA/Nº 04716/2010/001/2020 - Classe 5 . Apresentação: 
Supram SM .
9 .4 Posto Jr Faisão vI Ltda . - Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - Buri-
tizeiro/MG - PA/Nº 42523/2013/005/2019 - Classe 4 (conforme Lei nº 
21 .972/2016, art . 14, inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram NM .
 9 .5 Juliana Fernandes regis - ME - Lavanderias industriais para tingi-
mento, amaciamento e outros acabamentos em roupas, peças do vestuá-
rio e higienização e lavagem de artefatos diversos - Patos de Minas/MG 
- PA/Nº 01747/2003/004/2018 - Classe 5 . Apresentação: Supram TM .
9 .6 Cerrado Combustíveis Ltda . - Postos revendedores, Postos ou 
Pontos de Abastecimento, Instalações de Sistema retalhistas, Postos 
Flutuantes de Combustíveis e Postos revendedores de Combustíveis 
de Aviação - uberlândia/MG - PA/Nº 01259/2001/003/2019 - Classe 
4 (conforme Lei nº 21 .972/2016 art . 14, inc . III, alínea b) . Apresenta-
ção: Supram TM .
10 . Processo Administrativo para exame de Alteração de Condicionante 
da Licença de operação Corretiva:
 10 .1 usiminas Mecânica S .A . - Fabricação de estruturas metálicas e 
artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tra-
tamento químico superficial, exceto móveis - Jateamento e pintura - 
Ipatinga/MG - PA/Nº 00028/1996/011/2017 - Classe 6 . Apresentação: 
Supram LM .
11 . Processo Administrativo para exame de Exclusão de Condicionante 
da Licença de operação:
 11 .1 Kerry do Brasil Ltda . - Preparação do leite e fabricação de produ-
tos de laticínios, fabricação de produtos alimentares, não especificados 
ou não classificados; fabricação de conservas e condimentos; base de 
armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP - Três 
Corações/MG - PA/Nº 00031/2000/007/2014 - Classe 6 . Apresentação: 
Supram SM .
12 . Encerramento .
(a) Liana Notari Pasqualini . Superintendente de Apoio à regularização 

Ambiental e Presidente da Câmara de Atividades Industriais - CID

Pauta da 139ª reunião ordinária da Câmara Normativa e recursal - 
CNr do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam .
Data: 19 de fevereiro de 2020, às 14h .
Local: rua Espírito Santo, nº 495, 4º andar - Plenário, Centro, Belo 
Horizonte/MG .
 (Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lota-
ção do local)
1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro .
2 . Abertura pelo Secretário Executivo do Copam e Presidente da CNr, 
Dr . Hidelbrando Canabrava rodrigues Neto .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais .
4 . Exame da Ata da 138ª rE de 08/01/2020 .
5 . Minutas de Deliberação Normativa Copam para exame e 
deliberação:
5 .1 Minuta de Deliberação Normativa Copam quealtera a Deliberação 
Normativa Copam nº 225, de 25 de julho de 2018, que dispõe sobre a 
convocação e a realização de audiências públicas no âmbito dos pro-
cessos de licenciamento ambiental estadual . Apresentação: Semad . 
rETorNo DE vISTAS pelos conselheiros Denise Bernardes Couto 
representante da Fiemg, Adriano Nascimento Manetta representante 
da CMI-MG, Carlos Alberto Alberto Santos oliveira representante da 
Faemg e João Carlos de Melo representante do Ibram .
5 .2 Minuta de Deliberação Normativa Copam queestabelece procedi-
mentos para o cumprimento de disposições da Lei nº 23 .291, de 25 de 
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