
 

Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM 
Secretaria Executiva 

 
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM 

 
O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM torna pública as DECISÕES determinadas 
pela 130ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Alto São Francisco, realizada no dia 
15 de Dezembro de 2016, às 08:00 horas, no Auditório do SEST/SENAT - Rua Martin Cypriem, 
1.100 - Bairro Bela Vista, Divinópolis/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 129ª RO de 19/05/2016. 
APROVADA. 5. Processo Administrativo para exame da Licença de Instalação Corretiva: 5.1 
Zema Cia de Petróleo Ltda./Posto Zema 05 - Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis de aviação - Córrego Danta/MG - PA/Nº 09152/2014/001/2015 - 
Classe 5. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. 
Aprovada a inclusão de novas condicionantes com as seguintes redações: “Realizar leituras 
semanais no horímetro e hidrômetro armazenando-as na forma de planilhas, que deverão ser 
apresentadas ao Órgão Responsável quando da renovação da outorga ou sempre que 
solicitado” e “Instalar bacia de contenção no compressor, caso ainda não esteja instalada. 
Prazo: Antes do início da operação, caso já instalada apresentar comprovação através de 
relatório fotográfico em 15 (quinze) dias”. 6. Processos Administrativos para exame da Licença 
de Operação: 6.1 Companhia Siderúrgica Nacional - CSN/Cimentos S.A. - Fabricação de cimento - 
Arcos/MG - PA/Nº 22088/2005/005/2015 - Classe 5. RETIRADO DE PAUTA. 6.2 Mineração 
Belocal Ltda. (Ex - Cia Cimento Portland Itaú) - Fabricação de cal virgem, hidratada ou extinta - 
Arcos/MG - PA/Nº 02480/2004/031/2016 - Classe 5. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, 
VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. Aprovada a inclusão de nova condicionante com a 
seguinte redação: “Providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos 
domésticos durante a vigência da licença. Prazo 180 (cento e oitenta) dias”. Aprovada a 
alteração das condicionantes nºs 03, 06 e 07 do parecer único que passam a vigorar com as 
seguintes redações: Condicionante nº 03: “Receber matérias primas e insumos, bem como 
destinar resíduos sólidos somente a empresas licenciadas ambientalmente. Apresentar, 
anualmente, documentação comprobatória da regularidade ambiental das empresas 
fornecedoras e receptoras de resíduos (cópias dos certificados ambientais e das notas fiscais 
da compra dos produtos e da prestação de serviços). Prazo: Durante a vigência da Licença”; 
Condicionante nº 06: “Realizar leituras semanais nos equipamentos instalados nos poços 
tubulares, armazenando os dados na forma de planilhas, que deverão ser apresentadas ao 
Órgão Responsável quando da renovação da licença/outorga ou sempre que solicitado. Prazo: 
Durante a vigência da Licença” e Condicionante nº 07: “Manter vigentes a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelas atividades do empreendimento 
e o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras do IBAMA (CTF APP), bem como o certificado de regularidade no Cadastro 
Técnico Federal de atividades de instrumentos de defesa ambiental (CTF AIDA) do 
profissional responsável pelo controle ambiental das atividades da empresa, nos termos do 
art. 17 da Lei 6.938/1981, Instrução Normativa nº 06/2013 e 10/2013 do IBAMA, bem como 
pelo disposto na Resolução 1.025/2009 do CONFEA. Prazo: Durante a vigência da Licença”. 
7. Processos Administrativos para exame da Licença de Operação Corretiva: 7.1 Baptista de 
Almeida Comércio e Indústria Ltda. - Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não 
classificados; jateamento e pintura - Oliveira/MG - PA/Nº 20161/2012/002/2014 – Classe 5. 
CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. Aprovada a 
inclusão de nova condicionante com a seguinte redação: “Providenciar a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos domésticos durante a vigência da licença. Prazo 180 
(cento e oitenta) dias”. Aprovada a alteração das condicionantes nºs 03 e 07 do parecer único 
que passam a vigorar com as seguintes redações: Condicionante nº 03: “Receber matérias 
primas e insumos, bem como destinar resíduos sólidos somente a empresas licenciadas 
ambientalmente. Apresentar, anualmente, documentação comprobatória da regularidade 
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ambiental das empresas fornecedoras e receptoras de resíduos. Prazo: Durante a vigência da 
Licença” e Condicionante nº 07: “Manter vigentes a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do responsável técnico pelas atividades do empreendimento e o certificado de 
regularidade no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras do 
IBAMA (CTF APP), bem como o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal de 
atividades de instrumentos de defesa ambiental (CTF AIDA) do profissional responsável pelo 
controle ambiental das atividades da empresa, nos termos do art. 17 da Lei 6.938/1981, 
Instrução Normativa nº 06/2013 e 10/2013 do IBAMA, bem como pelo disposto na Resolução 
1.025/2009 do CONFEA. Prazo: Durante a vigência da Licença”. 7.2 Foods Indústria e 
Comércio Ltda. - Torrefação e moagem de grãos; estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
extrativos de origem vegetal, em bruto - Piumhi/MG - PA/Nº 08411/2014/002/2014 – Classe 5. 
CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. Aprovada a 
inclusão de nova condicionante com a seguinte redação: “Providenciar a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos domésticos durante a vigência da licença. Prazo 180 
(cento e oitenta) dias.” 7.3 Velluti Indústria e Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. - 
Fabricação de calçados em geral - Nova Serrana/MG - PA/Nº 01095/2016/001/2016 - Classe 5. 
CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. Aprovada a 
alteração das condicionantes nºs 04 e 07 do parecer único que passam a vigorar com as 
seguintes redações: Condicionante nº 04: Receber matérias primas e insumos, bem como 
destinar resíduos sólidos somente a empresas licenciadas ambientalmente. Apresentar, 
anualmente, documentação comprobatória da regularidade ambiental das empresas 
fornecedoras e receptoras de resíduos. Prazo: Durante a vigência da Licença de Operação 
Corretiva” e Condicionante nº 07: “Manter vigentes a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) do responsável técnico pelas atividades do empreendimento e o certificado de 
regularidade no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras do 
IBAMA (CTF APP), bem como o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal de 
atividades de instrumentos de defesa ambiental (CTF AIDA) do profissional responsável pelo 
controle ambiental das atividades da empresa, nos termos do art. 17 da Lei 6.938/1981, 
Instrução Normativa nº 06/2013 e 10/2013 do IBAMA, bem como pelo disposto na Resolução 
1.025/2009 do CONFEA. Prazo: Durante a vigência da Licença”. 7.4 Líder Indústria e 
Comércio de Estofados Ltda. - Fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou com 
predominância destes materiais, com pintura e/ou verniz; fabricação de móveis estofados ou de 
colchões, com fabricação de espuma; serralheria, fabricação de esquadrias, tanques, reservatórios e 
superficial - Carmo do Cajuru/MG - PA/Nº 00992/2011/001/2013 - Classe 6. CONCEDIDA COM 
CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. Aprovada a alteração da 
condicionante nº 05 do parecer único que passa a vigorar com a seguinte redação: “Receber 
matérias primas e insumos, bem como destinar resíduos sólidos somente a empresas 
licenciadas ambientalmente. Apresentar, anualmente, documentação comprobatória da 
regularidade ambiental das empresas fornecedoras e receptoras de resíduos. Prazo: Durante a 
vigência da Licença”. Aprovada a inclusão de novas condicionantes com as seguintes 
redações: “Providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos domésticos 
durante a vigência da licença. Prazo 180 (cento e oitenta) dias”; “Instalar horímetro no poço e 
enviar relatório fotográfico a SUPRAM ASF para comprovação dessa condicionante. Prazo: 
90 (noventa) dias a contar da data de publicação da Portaria IGAM”; “Realizar leituras 
semanais nos equipamentos instalados, horímetro e hidrômetro, armazenando-as na forma de 
planilhas que deverão ser apresentadas ao IGAM quando da renovação da outorga ou sempre 
que solicitado. Prazo: Durante a vigência da Portaria IGAM” e “Realizar análise físico – 
química e bacteriológica da água do poço, de acordo com os parâmetros exigidos na portaria 
do Ministério da Saúde nº 518/2004, com periodicidade mínima trimestral e enviar os 
resultados ao órgão competente quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. 
Prazo: Durante a vigência da Portaria IGAM”. 7.5 Scaleno Calçados Ltda. - Fabricação de 
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calçados em geral; serigrafia; usinagem; produção de fundidos de metais não ferrosos, inclusive 
ligas, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico, inclusive a partir de reciclagem; 
moldagem de termoplásticos não organoclorados, sem a utilização de matéria-prima reciclada ou 
com a utilização de matéria-prima reciclada a seco, sem a utilização de tinta para gravação - Nova 
Serrana/MG - PA/Nº 05150/2005/002/2013 - Classe 5. CONCEDIDA COM 
CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS. Aprovada a alteração da 
condicionante nº 05 do parecer único que passa a vigorar com a seguinte redação: “Receber 
matérias primas e insumos, bem como destinar resíduos sólidos somente a empresas 
licenciadas ambientalmente. Apresentar, anualmente, documentação comprobatória da 
regularidade ambiental das empresas fornecedoras e receptoras de resíduos. Prazo: Durante a 
vigência da licença”. Aprovada a inclusão de nova condicionante com a seguinte redação: 
“Providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos domésticos durante a 
vigência da licença. Prazo 180 (cento e oitenta) dias”. 8. Processo Administrativo para exame da 
Licença de Operação Corretiva - “Ampliação”: 8.1 Via Vip Calçados Ltda. - Fabricação de calçados 
em geral; moldagem de termoplástico organo-clorado, sem a utilização de matéria-prima reciclada 
ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco; serigrafia - Nova Serrana/MG - PA/Nº 
01417/2005/002/2014 – Classe 5. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 
(QUATRO) ANOS. Aprovada a inclusão de nova condicionante com a seguinte redação: 
“Providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos domésticos durante a 
vigência da licença. Prazo 180 (cento e oitenta) dias”. Aprovada a alteração das 
condicionantes nºs 03 e 07 do parecer único que passam a vigorar com as seguintes redações: 
Condicionante nº 03: “Receber matérias primas e insumos, bem como destinar resíduos 
sólidos somente a empresas licenciadas ambientalmente. Apresentar, anualmente, 
documentação comprobatória da regularidade ambiental das empresas fornecedoras e 
receptoras de resíduos. Prazo: Durante a vigência da Licença” e Condicionante nº 07: 
“Manter vigentes a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico 
pelas atividades do empreendimento e o certificado de regularidade no Cadastro Técnico 
Federal de atividades potencialmente poluidoras do IBAMA (CTF APP), bem como o 
certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal de atividades de instrumentos de 
defesa ambiental (CTF AIDA) do profissional responsável pelo controle ambiental das 
atividades da empresa, nos termos do art. 17 da Lei 6.938/1981, Instrução Normativa nº 
06/2013 e 10/2013 do IBAMA, bem como pelo disposto na Resolução 1.025/2009 do CONFEA. 
Prazo: Durante a vigência da Licença”. 9. Processo Administrativo para exame de Revalidação 
da Licença de Operação: 9.1 Agora Auto Posto Ltda. (Ex - Luz de Petróleo Ltda.) - Postos 
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 
flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - Araújos/MG - 
PA/Nº 02062/2002/002/2014 - Classe 5. INDEFERIDA. 10. Processos Administrativos para 
exames de requerimento para Intervenções Ambientais em Bioma Mata Atlântica, em estágio de 
regeneração médio ou avançado, não vinculados ao Licenciamento Ambiental: 10.1 Francisca 
Pereira da Silva/Vargem Grande - Pecuária - Pará de Minas/MG - PA/Nº 02010000675/13 - Área de 
RL: 5,0000 ha - APP: 2,7265 ha - Área Requerida: 5,2890 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0000 
ha - Fitofisionomia: Ecótono - Estágio de Regeneração: Médio. NRRA Pará de Minas. PEDIDO 
DE VISTAS pelo Conselheiro Edélcio Cançado Ferreira representante da FAEMG. 10.2 
Alexandre Barbosa da Silva Ribeiro/Fazenda Grota da Cana - Infraestrutura - Itaúna/MG - PA/Nº 
02010000621/13 - Área de RL: 0,4802 ha - APP: 0,0000 ha - Área Requerida: 0,9979 ha - Área 
Passível de Aprovação: 0,0000 ha - Fitofisionomia: Ecótono - Estágio de Regeneração: Médio. 
NRRA Pará de Minas. PEDIDO DE VISTAS pelos Conselheiros Edélcio Cançado Ferreira 
representante da FAEMG, Túlio Pereira de Sá representante da FIEMG e Camilo de Lelis 
André Melo representante da FEDERAMINAS. 10.3 Maria Clara Caetano Carvalho/Fazenda 
Barra - Agricultura - Luz/MG - PA/Nº 13010002391/14 - Área de RL: 15,5145 ha - APP: 4,7495 ha 
- Área Requerida: 18,8000 ha de supressão e 452 cortes de árvores isoladas - Área Passível de 
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Aprovação 9,0000 ha e 350 árvores - Fitofisionomia: Ecótono - Estágio de Regeneração: Inicial e 
Médio. NRRA Arcos. PEDIDO DE VISTAS pelos Conselheiros Edélcio Cançado Ferreira 
representante da FAEMG e Camilo de Lelis André Melo representante da FEDERAMINAS. 
10.4 Leite Rancho Fundo Ltda./Fazenda Granja Glória Fazendinha - Silvicultura (mogno) - 
Itaúna/MG - PA/Nº 02010000054/13 - Área de RL: 39,3086 ha - APP: 15,9983 ha - Área 
Requerida: 9,9000 ha - Área Passível de Aprovação: 2,2000 ha - Fitofisionomia: Ecótono - Estágio 
de Regeneração: Inicial e Médio. NRRA Pará de Minas. CONCEDIDA COM 
CONDICIONANTES, VALIDADE: 02 (DOIS) ANOS. 11. Proposta de Agenda Anual para as 
reuniões da Unidade Regional Colegiada Alto São Francisco do COPAM, para o ano de 2017. 
Apresentação: Supram ASF. APROVADA. 
 
 
 

Diogo Soares de Melo Franco.  
Subsecretário de Gestão Regional da Secretária de Estado de Meio Ambiente e  

Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC Alto São Francisco.  


