
Minas gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo e LegisLativo sexta-feira, 06 de Janeiro de 2012 – 35 
(a) Danilo vieira Júnior . Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC TMAP .

Por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental através 
da Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba – URC TMAP torna público que foram 
concedidas as Autorizações Ambientais de Funcionamento para os pro-
cessos a seguir: *Nelson Massuda / Fazenda Bela vista / Matrícula 
13155 - criação de ovinos e bovinos de corte (extensivo), culturas anu-
ais e horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especia-
rias) - Ibiá/MG - PA Nº 05483/2004/001/2011 . validade: 13/07/2015 . 
Classe: 01 . *Antônio Gilberto Ribeiro Castro / Fazenda do Mirante / 
Matrícula 642 - culturas anuais e criação de ovinos e bovinos de corte 
(extensivo) - Ibiá/MG - PA Nº 06707/2011/001/2011 . validade: 
07/07/2015 . Classe: 01 . *Antônio Gilberto Ribeiro Castro / Fazenda 
Montes / Matrícula 18580 - culturas anuais, criação de ovinos e bovinos 
de corte (extensivo) - Ibiá/MG - PA Nº 02026/2006/001/2011 . validade: 
08/07/2015 . Classe: 01 . *Murilo Fonseca / Três Cruzes - Retiro da 
Peroba / Matrícula 20139 e 1901 - culturas anuais e criação de ovinos e 
bovinos de corte (extensivo) - Ibiá/MG - PA Nº 04698/2011/001/2011 . 
validade: 08/07/2015 . Classe: 01 . *Espólio de Eliana Marques / 
Fazenda Santa Rosa / Matrícula 11 - culturas anuais, horticultura (flori-
cultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias), silvicultura e cria-
ção de ovinos e bovinos de corte (extensivo) - Ibiá/MG - PA Nº 
07523/2011/001/2011 . validade: 15/07/2015 . Classe: 01 . *Everardo 
Helvécio de Paiva / Fazenda Chumbo / Matrícula 12942 - culturas anu-
ais, criação de ovinos e bovinos de corte (extensivo), silvicultura e 
bovinocultura de leite - Ibiá/MG - PA Nº 09340/2006/001/2011 . vali-
dade: 08/07/2015 . Classe: 01 . *Antônio Gilberto Ribeiro Castro / 
Fazenda do Mirante / Matrícula 642 - culturas anuais e criação de ovi-
nos e bovinos de corte (extensivo) - Ibiá/MG - PA Nº 
06707/2011/001/2011 . validade: 07/07/2015 . Classe: 01 . *Flávio 
Figueiredo Dias / Fazenda Retiro / Matrícula 25059 - cafeicultura e 
citricultura, bovinocultura de leite - Araxá/MG - PA Nº 
12622/2008/001/2011 . validade: 20/07/2015 . Classe: 01 . *Clésio Eus-
táquio da Silva Rodovalho - ME - usinagem, produção de soldas e âno-
dos - Monte Carmelo/MG - PA Nº 06166/2011/001/2011 . validade: 
12/07/2015 . Classe: 01 . *Ailton Martins Moreira - base de armazenma-
ento e distribuição de gás liquefeito de petroleo – GLP - Lagoa For-
mosa/MG - PA Nº 10313/2011/001/2011 . validade: 13/07/2015 . Classe: 
01 . *Torc Terraplenagem, Obras Rodoviarias e Construções Ltda - 
pavimentação e/ou melhoramento de rodovias - Patos de Minas/MG - 
PA Nº 13674/2011/001/2011 . validade: 20/07/2015 . Classe: 01 . *Dede-
agro Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda / Matrícula 
106481 - comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, vete-
rinários e afins, armazenamento de grãos ou sementes não associada a 
outras atividades listada e beneficiamento de sementes - Uberlândia/
MG - PA Nº 03995/2005/003/2011 . validade: 19/07/2015 . Classe: 01 . 
*Marcelo Montanari e outros / Fazenda Montanari III e Iv / Matrícula 
34627 e 16583 - cafeicultura e citricultura - Patrocínio/MG - PA Nº 
04645/2011/001/2011 . validade: 13/07/2015 . Classe: 01 . *Santa 
Juliana Beneficiamento de Batata Ltda - beneficiamento primário de 
produtos agrícolas: limpeza, lavagem secagem, descascamento ou clas-
sificação - Santa Juliana/MG - PA Nº 16823/2005/002/2011. Validade: 
14/07/2015 . Classe: 01 . *José da Silva Alves de Oliveira - ME - serra-
lheria, fabricação de esquadrias, tanques, reservatórios e superficial - 
Ituiutaba/MG - PA Nº 09643/2011/001/2011 . validade: 07/07/2015 . 
Classe: 01 . *vasconcelos Industria Comercio Importação e Exportação 
Ltda - torrefação e moagem de grãos - Araguari/MG - PA Nº 
90140/2004/003/2011 . validade: 13/07/2015 . Classe: 01 . *Onofre Car-
neiro Naves - posto revendedor de combustíveis - Santa Juliana/MG - 
PA Nº 03420/2001/003/2011 . validade: 08/07/2015 . Classe: 01 . *Supe-
rintendência de água e Esgoto de Ituiutaba - SAE / Estação de 
Tratamento de água - tratamento de água para abastecimento - Ituiu-
taba/MG - PA Nº 13664/2005/002/2011 . validade: 14/07/2015 . Classe: 
02 . *Comercial xodó Ltda / Fazenda Santa Luzia / Matricula 2531 - 
posto de abastecimento de combustível - Campos Altos/MG - PA Nº 
02471/2001/001/2011 . validade: 27/06/2015 . Classe: 01 . *Superinten-
dência de água e Esgoto de Ituiutaba - SAE / Emissário (Cidade ETE) 
Córrego do Carmo - margem esquerda - interceptores, emissários, ele-
vatórios e reversão de esgoto - Ituiutaba/MG - PA Nº 
05103/2007/002/2011 . validade: 14/07/2015 . Classe: 01 . *Geraldo 
Machado / DNPM 832579/1986 / Fazenda Contendas / Matrícula 
27986 - extração de areia para utilização imediata na construção civil - 
Monte Carmelo/MG - PA Nº 21649/2009/001/2011 . validade: 
13/07/2015 . Classe: 01 . *Ituiutaba Bioenergia Ltda / Fazenda São 
Manoel II / Matrícula 32038 - cultura de cana-de-açúcar sem queima - 
Ituiutaba/MG - PA Nº 04680/2011/001/2011 . validade: 08/07/2015 . 
Classe: 01 . *Ituiutaba Bioenergia Ltda / Fazenda São Manoel / Matrí-
cula 34707 - cultura de cana-de-açúcar sem queima - Ituiutaba/MG - PA 
Nº 05456/2011/001/2011 . validade: 08/07/2015 . Classe: 01 . *Ituiutaba 
Bioenergia Ltda / Fazenda São Manoel / Matrícula 34706 - cultura de 
cana-de-açúcar sem queima - Ituiutaba/MG - PA Nº 
05458/2011/0001/2011 . validade: 08/07/2015 . Classe: 01 . *Alberto 
Belo Pereira / Fazenda Córrego do Açúde e Mosquito - vargem Alegre 
/ Matrícula 16066 - cultura de cana-de-açúcar com queima, criação de 
ovinos e bovinos de corte (extensivo) e culturas anuais, excluindo a 
olericultura - Ituiutaba/MG - PA Nº 05427/2011/001/2011 . validade: 
06/07/2015 . Classe: 01 . *Areia Terra Branca Ltda - ME / DNPM 
833676/2010 (sessão parcial) / Fazenda Nossa Senhora da Guia / Matrí-
cula 15242 - obras de infra-estrutura (pátios de resíduos e produtos e 
oficinas), estrada para transporte de minérios / esteril, extração de areia 
para utilização imediata na construção civil - Abadia dos Dourados/MG 
- PA Nº 21153/2010/001/2011 . validade: 13/07/2015 . Classe: 01 . *MM 
Serralheria Ltda - serralheria, fabricação de esquadrias, tanques, reser-
vatórios e superficial - Monte Carmelo/MG - PA Nº 08735/2011/001/2011. 
validade: 08/07/2015 . Classe: 01 . *João de Barro Ambiental Serviços 
Ltda - serviços de combate a pragas e ervas daninhas em area urbana - 
Uberlândia/MG - PA Nº 04032/2011/001/2011 . validade: 14/07/2015 . 
Classe: 01 . *Ituiutaba Bioenergia Ltda / Fazenda São Pedro e Boa 
Esperança / Matrícula 21237 - cultura de cana-de-açúcar sem queima - 
Ituiutaba/MG - PA Nº 25478/2010/001/2011 . validade: 08/07/2015 . 
Classe: 01 . *Alexandre Ribeiro de Oliveira / Fazenda Olhos D’água / 
Matrícula 5254 - avicultura de corte e reprodução, hortaliças (floricul-
tura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias) e criação de equinos, 
muares, ovinos e bovinos de criação de equinos, muares, ovinos e bovi-
nos de corte (confinados) - Araguari/MG - PA Nº 04579/2006/002/2011. 
validade: 13/07/2015 . Classe: 02 . *Areeira Moreira e Moreira Ltda / 
DNPM 831974/2003 - extração de areia para a utilização imediata na 
construção civil - Perdizes/MG - PA Nº 13981/2005/002/2011 . vali-
dade: 28/06/2015 . Classe: 01 . *Lajes e Premoldados Sete Ltda - fabri-
cação de peças, ornatos e estruturas de cimento ou de gesso - Ituiutaba/
MG - PA Nº 02024/2002/002/2011 . validade: 06/07/2015 . Classe: 01 . 
*Enari Edgar Seibt / Fazenda victorense / Matrículas 5658, 26129, 
18159 - culturas anuais, excluindo a olericultura - Romaria/MG - PA Nº 
10386/2005/001/2011 . validade: 06/07/2015 . Classe: 01 . *vepal - veí-
culos Patrocínio Ltda - jateamento e pintura, estamparia, funilaria e 
latoaria com ou sem tratamento químico superficial - Patrocínio/MG - 
PA Nº 06213/2011/001/2011 . validade: 06/07/2015 . Classe: 01 . *Mine-
ração Entre Serras Ltda / DNPM: 833932/1994 / Fazenda Entre Serras 
/ Matrículas 35719 - extração de areia para utilização imediata na cons-
trução civil - Patrocínio/MG - PA Nº 12633/2006/002/2011 . validade: 
06/07/2015 . Classe: 01 . *Helenival Braz Borges / Fazenda Santo Anto-
nio / Matrículas 36144, 36145, 34661 - piscicultura convencional e uni-
dade de pesca esportiva tipo pesque - pague, bovinocultura de leite e 
cultura anuais, excluindo a olericultura - Patrocínio/MG - PA Nº 
06751/2006/002/2011 . validade: 05/07/2015 . Classe: 01 . *Draga Dou-
rados Ltda / DNPM 831146/2007 / Fazenda São Bernardo / Matrícula 
41356 - extração de areia e cascalho para utilização imediata na cons-
trução civil - Patrocínio/MG - PA Nº 07090/2005/002/2011 . validade: 
07/07/2015 . Classe: 01 . *vicente de Paula Arantes / Fazenda Chalet da 
Lagoa / Matrícula 142 - cafeicultura e citricultura - Patrocínio/MG - PA 
Nº 00406/2007/002/2011 . validade: 07/07/2015 . Classe: 01 . *Posto 
Andradas Ltda - posto revendedor de combustíveis - Uberlândia/MG - 
PA Nº 02730/2001/003/2011 . validade: 11/07/2015 . Classe: 01 . *Posto 
Cajuba Ltda - posto revendedor de combustíveis - Uberlândia/MG - PA 
Nº 02436/2001/004/2011 . validade: 11/07/2015 . Classe: 01 . *Jurandir 
Garcia Tristão / Fazenda São Domingos I / Matrícula R-5-958 / Sítio 
São Domingos / Matrícula 9459 - cafeicultura e citricultura, criação de 
ovinos e bovinos de corte (extensivo) - Prata/MG - PA Nº 
03327/2011/001/2011 . validade: 12/07/2015 . Classe: 01 .
(a) Danilo vieira Júnior . Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC TMAP .

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Triângulo Mineiro 
do Conselho Estadual de Política Ambiental - URC TMAP torna 
público que solicitaram através dos processos a seguir: 1) Licença Pré-
via: *Cooperativa Agropecuária Ltda de Uberlândia - preparação do 
leite e fabricação de produtos de laticínios - Uberlândia/MG - PA Nº 
26985/2010/001/2012 - classe 5 . 2) Licença Prévia concomitante com 
a Licença de Instalação: *Celso vieira de Rezende / Fazenda Macacos 

/ Matrículas 8898 e 47092 - avicultura de corte e reprodução - India-
nópolis/MG - PA Nº 19123/2007/002/2012 - classe 4 . *Helen Fer-
nanda Parada Segatto e outros / Fazenda valinhos e Piedade - avicul-
tura de corte e reprodução, bovinocultura de leite, bubalinocultura de 
leite e caprinocultura de leite - Monte Alegre de Minas/MG - PA Nº 
06059/2008/002/2012 - classe 4 . 3) Licença de Instalação Corretiva: 
*Laticínios Dona Beja Ltda - preparação do leite e fabricação de produ-
tos de laticínios - Araxá / MG - PA Nº 00245/1996/005/2012 - classe 3 . 
*Gerdau Aços Longos S .A . - depósito de sucata metálica, papel, pape-
lão, plásticos ou vidro para reciclagem, contaminados com óleos, gra-
xas ou produtos químicos, exceto embalagens de agrotóxicos - Uber-
lândia/MG - PA Nº 16663/2011/001/2012 - classe 03 . 4) Licença de 
Operação Corretiva: *Luiz Antonio Meirelles vasconcelos / Fazenda 
da Descarga denominada Barrinha e Guarita II - silvicultura, suino-
cultura (unidade de produção de leitões), criação de ovinos, caprinos, 
bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo), bovinocultura de leite, 
bubalinocultura de leite e caprinocultura de leite - Tupaciguara / MG 
- PA Nº 21729/2005/002/2012 - classe 5 . *Agostinho Mansano Peres 
/ Fazenda Boa Esperança / Matrículas 11042 e 13159 - suinocultura 
(ciclo completo), barragem de irrigação ou de perenização para agri-
cultura, culturas anuais, excluindo a olericultura - Presidente Olegá-
rio/MG - PA Nº 17364/2011/001/2012 - classe 3 . *João vilarinho de 
Melo - Sítio Santa Maria - culturas anuais (excluindo a olericultura), 
avicultura de corte e reprodução, bovinocultura de leite, bubalinocul-
tura de leite e caprinocultura de leite - Monte Alegre de Minas / MG 
- PA Nº 00525/2005/002/2012 - classe 4 . *Maxdiesel veículos e Peças 
Ltda - postos revendedores de combustíveis - Araxá / MG - PA Nº 
03220/2001/002/2012 - classe 3 .
(a) Danilo vieira Júnior . Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC TMAP .

05 251805 - 1
Por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental através 
da Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba - URC TMAP torna público que foram 
concedidas as Autorizações Ambientais de Funcionamento para os pro-
cessos a seguir: *Alumínio Goias Ltda - fabricação de artigos de cute-
laria, armas leves, ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal 
para uso em escritório ou domestico, inclusive instrumentos de medida 
não eletricos, exceto equipamentos de uso medico e odontologico, 
fabricação de outros artigos de metal não especificados ou não clas-
sificados sem tratamento quimico superficial, exclusive móveis - Ara-
guari/MG - PA Nº 07082/2011/001/2011 . validade: 22/06/2015 . Classe: 
01 . *Walter Pereira de Paiva / Fazenda Forquilha / Matrículas 32106, 
43458, 87040, 87038 - culturas anuais (exluindo a olericultura), criação 
de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo), 
bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e caprinocultura de leite 
- Uberlândia/MG - PA Nº 26667/2010/001/2011 . validade: 09/06/2015 . 
Classe: 01 . *Matheus Giovanni Pereira Fernandes / Fazenda Regis-
tro Três Irmãos Treis / Matrícula 39473 - avicultura de corte e repro-
dução - Indianópolis/MG - PA Nº 08401/2011/001/2011 . validade: 
06/07/2015 . Classe: 01 . *Maria Cecilia Pereira Fernandes / Fazenda 
Três Irmãos Um / Matrícula 39474 - avicultura de corte e reprodução, 
culturas perenes e cultivos classificados no programa de produção inte-
grada conforme normas no miniestério da agricultura , exceto cafeicul-
tura e citricultura - Indianópolis/MG - PA Nº 01938/2008/001/2011 . 
validade: 05/07/2015 . Classe: 01 . *Antônio Sandoval Filho / Fazenda 
União (161) / Matrícula 35720 - cultura de cana-de-açúcar com queima 
e cultura de cana-de-açúcar sem queima - água Comprida/MG - PA 
Nº 18080/2005/001/2011 . validade: 05/07/2015 . Classe: 01 . *Eliesio 
Carlos Rodrigues / Fazenda Babilônia - horticultura (floricultura, cul-
tivo de hortaliças, legumes e especiarias), culturas anuais (excluindo a 
olericultura), barragem de irrigação ou de perenização para agricultura 
sem deslocamento de população atingida - Lagoa Formosa/MG - PA 
Nº 10905/2008/001/2011 . validade: 27/06/2015 . Classe: 01 . *A Rela 
S .A . Industria e Comércio - fabricação de madeira laminada ou chapas 
de madeira aglomerada, prensada ou compensada e desdobramento da 
madeira - Nova Ponte/MG - PA Nº 01209/2005/002/2011 . validade: 
13/07/2015 . Classe: 02 . *Black & Decker do Brasil Ltda - terminal de 
cargas, exceto minerios e produtos quimicos e petroquimicos - Ube-
raba/MG - PA Nº 00097/1996/015/2011 . validade: 27/06/2015 . Classe: 
01 . *Posto Tijucano Ltda - posto revendedor de combustíveis - Ituiu-
taba/MG - PA Nº 02124/2001/002/2011 . validade: 14/07/2015 . Classe: 
01 . *Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM - reci-
clagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) 
não especificados, centro de pesquisas cientificas e tecnológicas, não 
classificados ou especificadas, exclusive de pesquisa nuclear - Araxá/
MG - PA Nº 00033/1981/052/2011 . validade: 05/07/2015 . Classe: 01 . 
*Thiago Paulo Pereira Fernandes / Fazenda Registro Três Irmãos 02 
/ Matrícula 39472 - avicultura de corte e reprodução - Indianópolis/
MG - PA Nº 01933/2008/001/2011 . validade: 06/07/2015 . Classe: 
01 . *Monsanto do Brasil Ltda - comércio e/ou armazenamento de 
produtos agrotóxicos, veterinários e afins - Uberlândia/MG - PA Nº 
90038/1999/004/2011 . validade: 06/07/2015 . Classe: 01 . *Mineração 
Monte Carmelo / DNPM 817560/1968 / Fazenda Lagoa dos Esteios 
/ Matrícula 47133 - extração de argila refratária - Sacramento/MG - 
PA Nº 00264/1994/005/2011 . validade: 06/07/2015 . Classe: 01 . *Areia 
volta Grande Ltda / DNPM 831880/1997 - extração de areia para a 
utilização imediata na construção civil - Monte Carmelo/MG - PA Nº 
12878/2006/002/2011 . validade: 21/06/2015 . Classe: 01 . *Montina 
Transportes Ltda - posto de abastecimento de combustíveis - Araguari/
MG - PA Nº 17877/2008/001/2011 . validade: 20/07/2015 . Classe: 01 . 
*Montina Transportes Ltda - transporte rodoviário de produtos peri-
gosos, conforme decreto federal 96 .044, de 18-05-1988 - Araguari/
MG - PA Nº 17877/2008/002/2011 . validade: 20/07/2015 . Classe: 01 . 
*ADM do Brasil Ltda - estocagem e/ou comércio atacadista de produ-
tos químicos em geral, inclusive fogos de artifício e explosivos, exclu-
sive fogos de artifício e explosivos, exclusive produtos veterinários e 
agrotóxicos - Uberaba/MG - PA Nº 000180/1987/010/2011 . validade: 
25/07/2015 . Classe: 01 . *Prefeitura Municipal de Patrocínio / DNPM 
833356/2010 / Fazenda São José dos Talhados - Lugar Bragas Copa-
íba - extração de cascalho para utilização imediata na construção civil 
- Patrocínio/MG - PA Nº 11454/2011/001/2011 . validade: 20/07/2015 . 
Classe: 01 . *Dora Martins de Carvalho e outros / Fazenda Praia Bonita 
/ Matrícula 6893 - criação de ovinos e bovinos de corte (extensivo), 
criação de equinos, muares, ovinos e bovinos de corte (confinados) e 
culturas anuais, excluindo a olericultura - Capinópolis/MG - PA Nº 
90051/2004/002/2011 . validade: 21/07/2015 . Classe: 01 . *Trianox 
Transportes e Comércio Patos Ltda - transporte rodiviário de produ-
tos perigosos, conforme decreto federal 96 .044 de 18-05-1988 - Patos 
de Minas/MG - PA Nº 00234/2007/002/2011 . validade: 13/07/2015 . 
Classe: 01 . *Fidêncio Sabadin e outros / Fazenda Arco verde / Matrícula 
7106 - culturas anuais, excluindo a olericultura - Nova Ponte/MG - PA 
Nº 90081/2004/002/2011 . validade: 25/07/2015 . Classe: 01 . *Antônio 
Roberto Bergamasco / Fazenda São Francisco de Borja / Matrícula 7146 
- suinocultura (ciclo completo), criação de ovinos e bovinos de corte 
(extensivo) - Perdizes/MG - PA Nº 06369/2011/001/2011 . validade: 
08/07/2015 . Classe: 01 . *Prefeitura Municipal de Patrocínio / Cemi-
tério Municipal da Saudade - parques cemitérios - Patrocínio/MG - PA 
Nº 12452/2011/001/2011 . validade: 28/07/2015 . Classe: 01 . *Mamoro 
Yamaguti e outra / Fazenda Bocaína / Matrícula 16003 e 34209 - cafei-
cultura e citricultura - Araguari/MG - PA Nº 02362/2005/002/2011 . 
validade: 25/07/2015 . Classe: 01 . *Porteira Rural Agropecuária Ltda 
- comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários 
e afins - Patos de Minas/MG - PA Nº 10446/2011/001/2011. Validade: 
27/06/2015 . Classe: 01 . *Empresa de Comércio Agrícola Ltda - comér-
cio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins 
- Araxá/MG - PA Nº 11287/2011/001/2011 . validade: 06/07/2015 . 
Classe: 01 . *J Botelho Industria de Massas Alimentícias Ltda - fabri-
cação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados 
- Uberaba/MG - PA Nº 11346/2005/002/2011 . validade: 27/06/2015 . 
Classe: 01 . *Promilat Industria e Comercio de Laticínios Ltda - resfria-
mento e distribuição de leite em instalações industriais - Carneirinho/
MG - PA Nº 02479/2005/001/2011 . validade: 27/06/2015 . Classe: 02 . 
*Industria Ceramica Sousa Ltda - fabricação de telhas, tijolos e outros 
artigos de barros cozido, exclusive de ceramica - Monte Carmelo/MG 
- PA Nº 04541/2010/001/2011 . validade: 22/06/2015 . *Candida Elvira 
de Souza Machado Borges / Fazenda Tangará da Serra (1309, 1310 
e 1331) / Matrícula 23154 - cultura de cana-de-açúcar com queima - 
veríssimo/MG - PA Nº 00641/2010/001/2011 . validade: 27/06/2015 .
(a) Danilo vieira Júnior . Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC TMAP .

05 252038 - 1
Autoriza Afastamento para Gozo de Férias-Prêmio, nos termos da reso-
lução SEPLAG nº 22, de 25/04/2003, à servidora: Masp 1 .148 .079-5, 
Susan Wong, por 01 mês, referente ao 1º quinquênio de exercício, a 
partir de 02/01/2012 .

05 252051 - 1

Instituto Estadual de Florestas
Diretor-Geral: Marcos Affonso Ortiz Gomes

PORTARIA Nº 15 DE 05 DE JANEIRO DE 2011
Altera o art . 2º e o art . 3º da Portaria IEF nº 201, de 19 de outubro 
de 2009, que Cria o Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra 
verde .

O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art . 9º do Decreto nº 45 .834, de 
22 de dezembro de 2011 e com respaldo na Lei Delegada nº 180, de 20 
de janeiro de 2011, com base na Lei nº 2 .606, de 5 de janeiro de 1962, 
alterada pela Lei nº 8 .666, de 21 de setembro de 1984, com fulcro na 
Lei nº 12 .582, de 17 de julho de 1997, tendo em vista as disposições 
contidas na Lei Federal nº 9 .985, de 18 de julho de 2000, regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 4 .340, de 22 de agosto de 2002,

Resolve:
Art .1º - Alterar o art . 2º da Portaria IEF nº 201, de 19 de outubro de 
2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 2º - O Conselho Consultivo será composto por 01 (um) presidente 
e 9 (nove) membros efetivos e 9 (nove) suplentes, indicados pelas enti-
dades inframencionadas e cujos nomes dos representantes constarão na 
ata de posse do referido Conselho .
I - 02 (dois) representantes de instituição gerenciadora de parques no 
município, sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais 
- IEF-MG .
Suplente: Fundação de Parques Municipais da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte - FPM-PBH .
II - 02 (dois) representantes de órgãos públicos de defesa social, 
sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais .
Suplente: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais .
III - 02 (dois) representantes de órgãos públicos municipais atuantes no 
entorno da Unidade de Conservação, sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Belo 
Horizonte .
Suplente: Escritório Administrativo Regional venda Nova da Prefeitura 
de Belo Horizonte .
Iv - 02 (dois) representantes de órgãos estaduais responsáveis por áreas 
afins às peculiaridades da Unidade de Conservação e/ou do seu entorno, 
sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais)
Suplente: Intendência da Cidade Administrativa do Estado de Minas 
Gerais .
v - 04 representantes de instituições educacionais/culturais, que atuam 
na área de entorno da Unidade de Conservação, sendo:
02 (dois) Efetivos e 02 (dois) Suplentes
Efetivo: Escola Estadual Getúlio vargas .
Suplente: Associação de Desenvolvimento, Artes e Ofícios - ADAO .
Efetivo: Acadêmicos de venda Nova .
Suplente: Cóccix Companhia Teatral .
vI - 02 (dois) representantes de Associações de Moradores e ONGs, 
que atuam na área de entorno da Unidade de Conservação, sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: ONG Brigada 1 .
Suplente: Associação Comunitária do Serra verde .
VII - 02 (dois) representantes de associações técnico-científicas e do 
setor privado, que atuam na área de entorno da Unidade de Conser-
vação, sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
- ABES .
Suplente: SEST/SENAT .
VIII - 02 (dois) representantes de Comitê de Bacia Hidrográfica, 
sendo:
01 (um) Efetivo e 01 (um) Suplente
Efetivo: Sub-Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça
Suplente: Sub-Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Mata.
§1º O Presidente do Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra 
verde, que é o Gerente da Unidade, dará posse aos membros do refe-
rido Conselho . Na ausência do Presidente do Conselho, o seu Suplente, 
será o representante do Instituto Estadual de Florestas do Conselho 
Consultivo que o substituirá, assumindo todas as obrigações atinentes 
à Presidência do Conselho .
§2º O mandato dos membros do Conselho Consultivo será de 02 (dois) 
anos, podendo os mesmos serem reconduzidos, na forma prevista no 
regimento interno .
§”3º Os membros do conselho não poderão receber remuneração de 
qualquer espécie pelo exercício das funções inerentes ao cargo .”
Art . 2º - Alterar o art . 3º da Portaria IEF nº 201, de 19 de outubro de 
2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 3º - As normas de funcionamento do Conselho Consultivo são 
definidas em regimento interno, publicado pela Portaria IEF nº 09, de 
13 de janeiro de 2010” .
Parágrafo Único . “A reunião do Conselho deverá ser pública, com 
pauta pré-estabelecida .”
Art . 3º - Continuam em vigor as demais disposições .
Art . 4º - Revogam-se as disposições em contrário .
Art . 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 05 de janeiro de 2012; 223º da Inconfidência 
Mineira e 190º da Independência do Brasil .
Marcos Affonso Ortiz Gomes - Diretor Geral do IEF

PORTARIA Nº 16 DE 05 DE JANEIRO DE 2011
Altera Portaria IEF nº 185, de 25 de novembro de 2011, que institui 
Comissão Sindicante Administrativa Investigatória, para apurar o furto 
de uma Estação Repetidora de patrimônio nº 2763998-3, pertencente ao 
Instituto Estadual de Florestas – E .R Alto Paranaíba .

O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art . 9º do Decreto nº 45 .834, de 
22 de dezembro de 2011 e com respaldo na Lei Delegada nº 180, de 20 
de janeiro de 2011, com base na Lei nº 2 .606, de 5 de janeiro de 1962, 
alterada pela Lei nº 8 .666, de 21 de setembro de 1984, com fulcro na 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952,

Resolve:
Art .1º - Alterar a composição dos membros da Comissão Sindicante 
Administrativa Investigatória, tendo em vista que os indicados estão 
impossibilitados de participar e corrigir o nome do bem objeto desta 
investigação que foi escrito de maneira incorreta;
Art . 2º - A Comissão Sindicante Administrativa Investigatória da Porta-
ria IEF nº 185, de 25 de novembro de 2011, passa a ser composta pelos 
seguintes servidores:
Presidente: Irineu vieira Caixeta - Masp: 1 .020 .842-9
Membro I: José Luiz Messias Neto - Masp: 1 .020 .826-2
Art . 3º - A Portaria 185, de 25 de novembro de 2011, cujo nome 
do objeto constante é Câmera digital, deve ser lido como Estação 
Repetidora;
Art . 4º - Continuam em vigor as demais disposições;
Art . 5º - Revogam-se as disposições em contrário;
Art . 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 05 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência 
Mineira e 190º da Independência do Brasil .
Marcos Affonso Ortiz Gomes - Diretor Geral do IEF

PORTARIA Nº 17 DE 05 DE JANEIRO DE 2011
Altera Portaria IEF nº 194, de 25 de novembro de 2011, que institui 
Comissão Sindicante Administrativa Investigatória, para apurar o furto 
de um carrinho de pedreiro, de patrimônio nº 2779170-0, pertencente 
ao Instituto Estadual de Florestas – E .R Nordeste .

O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art . 9º do Decreto nº 45 .834, de 
22 de dezembro de 2011 e com respaldo na Lei Delegada nº 180, de 20 
de janeiro de 2011, com base na Lei nº 2 .606, de 5 de janeiro de 1962, 
alterada pela Lei nº 8 .666, de 21 de setembro de 1984, com fulcro na 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952,

Resolve:
Art .1º - Alterar a composição dos membros da Comissão Sindicante 
Administrativa Investigatória, tendo em vista que o presidente pediu 
exoneração e corrigir o nº de patrimônio do objeto desta investigação 
que foi escrito de maneira incorreta;

Art . 2º - A Comissão Sindicante Administrativa Investigatória da Porta-
ria IEF nº 194, de 25 de novembro de 2011, passa a ser composta pelos 
seguintes servidores:
Presidente: Gisele Langkammer - Masp: 1 .021 .158-9
Membro I: Ana Lúcia Souza Góis Costa - Masp: 1 .020 .870-0
Art . 3º - O carrinho de pedreiro constante na Portaria 194, de 25 de 
novembro de 2011, cujo número de patrimônio escrito é 277917-0, 
deve ser lido como 2779170-0;
Art . 4º - Continuam em vigor as demais disposições;
Art . 5º - Revogam-se as disposições em contrário;
Art . 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 05 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência 
Mineira e 190º da Independência do Brasil .
Marcos Affonso Ortiz Gomes - Diretor Geral do IEF

PORTARIA Nº 18 DE 05 DE JANERO DE 2011
Altera Portaria IEF nº 196, de 25 de novembro de 2011, que institui 
Comissão Sindicante Administrativa Investigatória, para apurar o furto 
de uma MOTO-BOMBA, de patrimônio nº 2791836-0, pertencente ao 
Instituto Estadual de Florestas – E .R Nordeste .

O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art . 9º do Decreto nº 45 .834, de 
22 de dezembro de 2011 e com respaldo na Lei Delegada nº 180, de 20 
de janeiro de 2011, com base na Lei nº 2 .606, de 5 de janeiro de 1962, 
alterada pela Lei nº 8 .666, de 21 de setembro de 1984, com fulcro na 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952,

Resolve:
Art .1º - Alterar a composição dos membros da Comissão Sindicante 
Administrativa Investigatória, tendo em vista que o presidente pediu 
exoneração e corrigir o nº de patrimônio do objeto desta investigação 
que foi escrito de maneira incorreta;
Art . 2º - A Comissão Sindicante Administrativa Investigatória da Porta-
ria IEF nº 196, de 25 de novembro de 2011, passa a ser composta pelos 
seguintes servidores:
Presidente: Gisele Langkammer - Masp: 1 .021 .158-9
Membro I: Ana Lúcia Souza Góis Costa - Masp: 1 .020 .870-0
Art . 3º - O equipamento MOTO-BOMBA constante na Portaria 196, 
de 25 de novembro de 2011, cujo número de patrimônio escrito é 
2791828-9, deve ser lido como 2791836-0;
Art . 4º - Continuam em vigor as demais disposições;
Art . 5º - Revogam-se as disposições em contrário;
Art . 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 05 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência 
Mineira e 190º da Independência do Brasil .
Marcos Affonso Ortiz Gomes - Diretor Geral do IEF

PORTARIA Nº 19 DE 05 DE JANEIRO DE 2011
Altera Portaria IEF nº 197, de 25 de novembro de 2011, que institui 
Comissão Sindicante Administrativa Investigatória, para apurar possí-
veis irregularidades em DCC (Documentos para Colheita e Comercia-
lização) e APEF (Autorização para Exploração Florestal), ocorrido no 
Instituto Estadual de Florestas – E .R Alto Paranaíba .

O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art . 9º do Decreto nº 45 .834, de 
22 de dezembro de 2011 e com respaldo na Lei Delegada nº 180, de 20 
de janeiro de 2011, com base na Lei nº 2 .606, de 5 de janeiro de 1962, 
alterada pela Lei nº 8 .666, de 21 de setembro de 1984, com fulcro na 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952,

Resolve:
Art . 1º - Alterar a regional processante instituída, tendo em vista que a 
competência pertence à outra regional;
Art . 2º - A Portaria IEF nº 197, de 25 de novembro de 2011, cuja regio-
nal processante instituída é o Escritório Regional Mata, deve ser lida 
como Escritório Regional Alto Paranaíba;
Art . 4º - Continuam em vigor as demais disposições;
Art . 5º - Revogam-se as disposições em contrário;
Art . 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 05 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência 
Mineira e 190º da Independência do Brasil .
Marcos Affonso Ortiz Gomes - Diretor Geral do IEF

05 251963 - 1
ATOS DO DIRETOR GERAL

Concede três meses de férias-prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, ao servidor:
Masp 562 .866-4, Horades José de Oliveira, referente ao 1º quinquênio 
de exercício, a partir de 08/07/2011 .

Autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos termos da resolu-
ção SEPLAG nº 22, de 25/04/2003, aos servidores:
Masp 1 .020 .982-3, Ana Gabriela Lontra Fagundes, por 01 mês, refe-
rente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .020 .686-0, Antônio vaz de Resende, por 01 mês, referente ao 5º 
quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .021 .068-0, Arilton Iraci Tavares, por 01 mês, referente ao 4º 
quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .020 .911-2, Carlos Eugênio Coelho da Cunha, por 01 mês, refe-
rente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .020 .795-9, Célia Lúcia Querino Lima Afonso, por 01 mês, refe-
rente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 09/01/2012;
Masp 1 .020 .468-3, Flávio Augusto Maia Loureiro, por 01 mês, refe-
rente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 09/01/2012 .
Masp 1 .020 .836-1, Gilberto Galdino dos Santos, por 01 mês, referente 
ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 03/01/2012;
Masp 562 .866-4, Horades José de Oliveira, por 01 mês, referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .020 .931-0, José Alvino Pinto vieira, por 01 mês, referente ao 6º 
quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .146 .843-6, Leonardo de Castro Teixeira, por 01 mês, referente 
ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 23/01/2012;
Masp 1 .020 .975-7, Liomara Campos Mendonça Sarto, por 01 mês, 
referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .021 .153-0, Lúcia Maria de Morais, por 06 meses, referentes aos 
5º e 6º quinquênios de exercício, a partir de 02/01/2012 .
Masp 1 .020 .647-2, Márcia Cristina Bastos, por 04 meses, referentes aos 
5º e 6º quinquênios de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .021 .185-2, Maria da Conceição Rosa, por 01 mês, referente ao 
4º quinquênio de exercício, a partir de 03/01/2012;
Masp 1 .020 .730-6, Sarah Aparecida Teixeira, por 01 mês, referente ao 
5º quinquênio de exercício, a partir de 02/01/2012;
Masp 1 .020 .783-5, Sônia Soares Siqueira Rocha Godinho, por 01 mês, 
referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 19/01/2012 .
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Instituto Mineiro de 
Gestão das águas

As Superintendentes Regionais de Regularização Ambiental do Jequi-
tinhonha e Leste Mineiro, por delegação de competência do Secretá-
rio de Estado de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
nos termos da Resolução SEMAD nº 1280, de 04/03/2011, notifica 
aos interessados abaixo relacionados quanto às decisões proferidas nos 
processos administrativos de Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos:

 *Processo: 15259/2011, Empreendedor: Cachaça velha Serrana Ltda, 
Município: Serro, Status: Deferido com condicionantes, Portaria: 
00041/2012 . *Processo: 07237/2011, Empreendedor: São Jorge Mine-
ração e Materiais de Construção Ltda - ME, Município: Araçuaí, Sta-
tus: Deferido com condicionantes, Portaria: 00042/2012 . *Processo: 
07802/2009, Empreendedor: vamtec S/A, Município: Timóteo, Sta-
tus: Deferido com condicionantes, Portaria: 00043/2012 . *Processo: 
06046/2011, Empreendedor: Ciclo Metal Indústria e Comércio Ltda, 
Município: Santana do Paraíso, Status: Deferido com condicionante, 
Portaria: 00044/2012 . *Processo: 11931/2011, Empreendedor: Prefei-
tura Municipal de Frei Gaspar, Município: Frei Gaspar, Status: Defe-
rido, Portaria: 00045/2012 . *Processo: 12009/2011, Empreendedor: 
Prefeitura Municipal de Frei Gaspar, Município: Frei Gaspar, Status: 
Deferido, Portaria: 00046/2012 . *Processo: 15189/2010, Empreende-
dor: Prefeitura Municipal de Itabira, Município: Itabira, Status: Defe-
rido, Portaria: 00047/2012 . *Processo: 11682/2008, Empreendedor: 
vale S/A, Município: Itabira, Status: Deferido, Portaria: 00048/2012 . 
*Processo: 11683/2008, Empreendedor: vale S/A, Município: Ita-
bira, Status: Deferido, Portaria: 00049/2012 . *Processo: 14476/2011, 


