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de luz mista e lâmpadas especiais que contenham mercúrio; unidade 
de Transferência de Resíduos de Serviços de Saúde (UTRSS) e Tra-
tamento de resíduos de serviços de saúde (Grupos A e E com conta-
minação biológica), visando a redução ou eliminação da carga micro-
biana, tais como desinfecção química, autoclave ou micro-ondas . 
– uberlândia/MG . – PA nº 09814/2019/001/2019 . 6 . Marco Antônio 
Senju / Fazenda Sapé – Mat . 68 .528 . – Suinocultura . – Araguari/MG . 
– PA nº 30202/2015/002/2019 . 7 . Laticínios Tirolez Ltda . - Fabrica-
ção de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido. – Carmo 
do Paranaíba/MG . – PA nº 00256/1999/004/2019 . 8 . Fabiano Denis de 
Paula / Fazenda Emília i, Santa Cruz, Pindaituba, Santo Antônio – Mat . 
61.610, 33.203, 38.095, 18.240. - Horticultura (floricultura, olericul-
tura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e 
aromáticas), culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cul-
tivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . – Araguari/MG . – PA nº 
25734/2017/001/2019 . – 9 . José ribeiro de Mendonça / Fazenda Paiol 
– Mat . 8 .786 e 4 .853 . - criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo e culturas anuais, semiperenes 
e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . 
– Capinópolis/MG . PA nº 06122/2014/001/2019 . 

(a) Kamila Borges Alves . 
Superintendente da Superintendência Regional de Meio 

Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba .
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Pauta da 18ª reunião ordinária da Câmara de Políticas de Ener-
gia e Mudanças Climáticas - CEM do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - CoPAM .
Data: 25 de novembro de 2019, às 14h .
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 17ª ro de 24/06/2019 .
5 . Novos Procedimentos para regularização de recursos Hídricos . 
Apresentação: instituto Mineiro de Gestão das águas - igam .
6 . resultados do Programa Clima na Prática . Apresentação: Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - Feam .
7. Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Apresentação: Feam.
8 . Carta dos Órgãos Estaduais do Meio Ambiente pelo Clima . Apre-
sentação: Feam .
9 . Proposta de Agenda Anual para as reuniões da Câmara de Políticas 
de Energia e Mudanças Climáticas - CEM do CoPAM, para o ano de 
2020 . Apresentação: Semad .
10 . Encerramento .

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

Políticas de Energia e Mudanças Climáticas - CEM .
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ATo DE rETiFiCAÇÃo Nº 01 Do EDiTAL DE CoNvoCAÇÃo 
CoPAM Nº 01/2019 PArA o ProCESSo ELETivo DoS MEM-
BroS DA SoCiEDADE CiviL PArA rEPrESENTAÇÃo No PLE-
Nário, NAS CÂMArAS TÉCNiCAS ESPECiALiZADAS E NAS 
uNiDADES rEGioNAiS CoLEGiADAS Do CoNSELHo ESTA-
DuAL DE PoLÍTiCA AMBiENTAL – CoPAM .

o SECrETário DE ESTADo DE MEio AMBiENTE E DESEN-
voLviMENTo SuSTENTávEL E PrESiDENTE Do CoNSE-
LHo ESTADuAL DE PoLÍTiCA AMBiENTAL – CoPAM –, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o EDiTAL DE CoNvoCA-
ÇÃo CoPAM Nº 01/2019 que regula a eleição de organizações Não 
Governamentais legalmente constituídas para a proteção, conservação 
e melhoria do meio ambiente; de Entidades reconhecidamente dedica-
das ao ensino, pesquisa ou desenvolvimento tecnológico ou científico 
na área do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida; e de 
organizações da sociedade civil representativas de categorias de pro-
fissionais liberais ligadas à proteção de meio ambiente, para compo-
rem, como membros representantes da sociedade civil, o Plenário, as 
Câmaras Técnicas Especializadas e as unidades regionais Colegiadas 
do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, para o man-
dato 2020/2022, resolve:
Retificar o artigo 13 e “Anexo I” do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
COPAM Nº 01/2019, para fins de constar que:
Art . 13 – o link de acesso ao sistema de votação será disponibilizado no 
endereço eletrônico conselhos .meioambiente .mg .gov .br . A votação será 
realizada no período compreendido entre o dia 13 de novembro de 2019 
até às 23 (vinte e três) horas do dia 14 de novembro de 2019 (horário 
de Brasília), prazo este estabelecido no Calendário de Atividades do 
Anexo i deste edital .
ANExo i – CALENDário DAS ATiviDADES DoProCESSo  
ELETivo CoPAM 2020/2022 .

Atividade Data/Período Local

votação online
Do dia 

13/11/2019 até 
às 23h do dia 
14/11/2019

Sistema de votação

Divulgação do resultado 
dos candidatos eleitos . 18/11/2019 conselhos .meioambiente .

mg .gov .br

*As demais informações permanecem inalteradas . Belo Horizonte, 13 
de novembro de 2019 .

(a) GErMANo LuiZ GoMES viEirA .
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de 
Minas torna público o iNDEFEriMENTo do processo de Licencia-
mento Ambiental abaixo identificado:
1) LAC1 - Licença de operação em Caráter Corretivo: * Geo Partici-
pações S .A ./ Fazenda Caraíbas - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento, criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo, culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cul-
tivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, horticultura (floricultura, 
olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medi-
cinais e aromáticas), formulação de rações balanceadas e de alimentos 
preparados para animais, canais de irrigação e ponto de abastecimento - 
Jequitaí/MG - PA/Nº 19365/2011/001/2019 - Classe 3. Motivo: Ausên-
cia de estudos essenciais, bem como devido à apresentação de infor-
mações desatualizadas e insuficientes para realização de uma análise 
conclusiva sobre a viabilidade ambiental do empreendimento .

(a) Clésio Cândido Amaral . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM do Norte de Minas .
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instituto mineiro de Gestão 
das águas - iGAm

Diretora-Geral: Marília Carvalho de Melo

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Zona da Mata, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por meio da Portaria 
Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 47691/2019, usuário: José Geraldo Moreira, Cipotânea, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°2009288/2019 . *Processo n° 
34851/2016, usuário: Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE, 
Manhuaçu, Deferido com condicionantes, Portaria n°2009289/2019 . 
*Processo n° 33417/2019, usuário: Soma Nutrição Animal indús-
tria e Comércio Eireli, rio Pomba, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°2009290/2019 . *Processo n° 28119/2019, usuário: 
Goretti irmãos LTDA, Juiz de Fora, Deferido com condicionantes, 

Portaria n°2009291/2019 . *Processo n° 00271/2019, usuário: Car-
los roberto Fonseca de Andrade, Santana do Deserto, Deferido, Por-
taria n°2009292/2019 . *Processo n° 00044/2019, usuário: Marcelo 
Marques do Amaral, Tocantins, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°2009293/2019 . *Processo n° 22606/2019, usuário: Prefeitura 
Municipal de Miraí, Miraí, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°2009294/2019 . *Processo n° 31302/2019, usuário: Prefeitura Muni-
cipal de Alfredo vasconcelos, Alfredo vasconcelos, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°2009297/2019 . *Processo n° 00562/2019, 
usuário: José Geraldo Gomes Maia, Ponte Nova, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°2009299/2019 . *Processo n° 25710/2019, usu-
ário: Concrelagos Concreto LTDA, reduto, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°2009302/2019 . *Processo n° 55190/2019, usuário: 
Bar e restaurante Peixe Frito LTDA - ME, Carangola, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°2009310/2019 . *Processo n° 27564/2019, 
usuário: Maria Aparecida dos reis Campos, Argirita, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°2009312/2019 . *Processo n° 53714/2019, 
usuário: João de Freitas Ferreira - ME, Santana do Manhuaçu, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°2009319/2019 . *Processo n° 
52588/2019, usuário: D .r . Extração e Comércio de Areia LTDA - ME, 
Leopoldina, Deferido com condicionantes, Portaria n°2009321/2019 . 
*Processo n° 53708/2019, usuário: Abimael Florindo de Souza, Santana 
do Manhuaçu, Deferido com condicionantes, Portaria n°2009328/2019 . 
*Processo n° 09641/2018, usuário: Glória dos Santos Laureano - ME, 
Lima Duarte, Deferido com condicionantes, Portaria n°2009339/2019 . 
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Zona da Mata . os dados contidos nas referidas deci-
sões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br .

ubá, 13 de Novembro de 2019 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Noroeste de Minas, no uso da competência delegada pela Diretora 
Geral do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por meio da 
Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administrati-
vos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 21743/2019, usuário: Adenivaldo oliveira xavier, unaí, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1709231/2019 . *Processo 
n° 27894/2019, usuário: A .L .A .S Locadora Eireli - ME, Brasilândia 
de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria n°1709232/2019 . 
*Processo n° 28186/2019, usuário: Adriles Barbosa de Brito, unaí, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1709233/2019 . *Processo 
n° 09424/2018, usuário: Auto Posto 040 Ltda ME, João Pinheiro, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1709234/2019 . *Processo n° 
34992/2019, usuário: Alexandre Araújo de resende, Paracatu, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1709235/2019 . *Processo n° 
34993/2019, usuário: Alexandre Araújo de resende, Paracatu, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1709236/2019 . *Processo n° 
00598/2019, usuário: Benane xavier da Silva, vazante, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1709237/2019 . *Processo n° 25249/2019, 
usuário: Casa de Saúde Santa Mônica Ltda, unaí, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1709238/2019 . *Processo n° 24460/2019, usu-
ário: Cooperativa Agropecuária do vale do Paracatu Ltda, Paracatu, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1709239/2019 . *Processo n° 
35146/2019, usuário: Cooperativa Agropecuária do vale do Paracatu 
Ltda, Paracatu, Deferido com condicionantes, Portaria n°1709240/2019 . 
*Processo n° 29765/2019, usuário: Dalvo Antônio Lourenção, João 
Pinheiro, Deferido com condicionantes, Portaria n°1709241/2019 . 
*Processo n° 22266/2019, usuário: Fernão rodrigues da Cunha, 
Paracatu, Deferido com condicionantes, Portaria n°1709243/2019 . 
*Processo n° 04318/2018, usuário: Fernando Trajano, João Pinheiro, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1709245/2019 . *Processo n° 
09428/2018, usuário: Geraldo Magno rabelo Araújo, João Pinheiro, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1709256/2019 . *Processo n° 
24911/2019, usuário: iara Cristina Gontijo da Silva, São Gonçalo do 
Abaeté, Deferido com condicionantes, Portaria n°1709257/2019 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Noroeste de Minas . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br .

unaí, 13 de Novembro de 2019 .
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os Superintendentes regionais de Meio Ambiente do Norte de Minas, 
Noroeste de Minas e Zona da Mata, no uso de suas atribuições estabe-
lecidas no Decreto Estadual 47.383 de 02 de março de 2018, cientifi-
cam os interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos 
processos administrativos de outorga de Direito de uso de recursos 
Hídricos:
*Processo: 00220/2019, Empreendedor: Minerva S .A ., Municí-
pio: Janaúba, Status: indeferido, Portaria: 03145/2019 . *Processo: 
00221/2019, Empreendedor: Minerva S .A ., Município: Janaúba, Sta-
tus: indeferido, Portaria: 03146/2019 . *Processo: 00222/2019, Empre-
endedor: Minerva S .A ., Município: Janaúba, Status: indeferido, Por-
taria: 03147/2019 . *Processo: 00223/2019, Empreendedor: Minerva 
S .A ., Município: Janaúba, Status: indeferido, Portaria: 03148/2019 . 
*Processo: 00150/2019, Empreendedor: KMG Frigorífico Ltda, Muni-
cípio: Janaúba, Status: indeferido, Portaria: 03149/2019 . *Processo: 
35457/2019, Empreendedor: Bionergética vale do Paracatu S .A ., 
Município: João Pinheiro, Status: indeferido, Portaria: 03150/2019 . 
*Processo: 23332/2019, Empreendedor: Espólio de Manoel da Cruz 
Ferreira, Município: Paracatu, Status: indeferido, Portaria: 03151/2019 . 
*Processo: 08104/2018, Empreendedor: Egon otto rehn, Municí-
pio: Buritis, Status: indeferido, Portaria: 03152/2019 . *Processo: 
04949/2015, Empreendedor: indústria de Papéis Sudeste Ltda, Municí-
pio: Juiz de Fora, Status: indeferido, Portaria: 03153/2019 . *Processo: 
31992/2019, Empreendedor: Magdá Maurícia de oliveira Teixeira, 
Município: Guaraciaba, Status: indeferido, Portaria: 03154/2019 . *Pro-
cesso: 31993/2019, Empreendedor: Magdá Maurícia de oliveira Tei-
xeira, Município: Guaraciaba, Status: indeferido, Portaria: 03155/2019 . 
*Processo: 50839/2019, Empreendedor: Gilmar rocha Pereira, Muni-
cípio: urucânia, Status: indeferido, Portaria: 03156/2019 . *Processo: 
07422/2018, Empreendedor: indústria e Comércio Copas S .A ., Muni-
cípio: ubá, Status: indeferido, Portaria: 03157/2019 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia nas SUPRAM’s, NORTE DE MINAS, NOROESTE DE MINAS 
e ZoNA DA MATA . os dados contidos nas referidas decisões estarão 
disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br  .

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2019 .

os Coordenadores das unidades regionais de Gestão das águas 
Urga’s, do Norte de Minas, Noroeste de Minas, Alto São Francisco e 
Triângulo Mineiro & Alto Paranaíba, no uso da competência delegada 
pela Diretora Geral do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, 
por meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo: 00914/2014, Empreendedor: reinaldo Durães Brant . 
Município: Francisco Sá, Status: indeferido, Portaria: 03158/2019 . 
*Processo: 01686/2018, Empreendedor: Ezimar Bontempo Macedo, 
Município: Paracatu, Status: indeferido, Portaria: 03159/2019 . *Pro-
cesso: 24510/2019, Empreendedor: Mayta Moreira Basílio ornelas, 
Município: unaí, Status: indeferido, Portaria: 03160/2019 . *Processo: 
00272/2017, Empreendedor: Posto Marçal Ltda, Município: Divinópo-
lis, Status: indeferido, Portaria: 03161/2019 . *Processo: 05841/2016, 
Empreendedor: Lucas rennó Goés, Município: Capitólio, Status: inde-
ferido, Portaria: 03162/2019 . *Processo: 42422/2019, Empreendedor: 
SAAE - Serviço Autonomo de água e Esgoto, Município: iguatama, 
Status: indeferido, Portaria: 03163/2019 . *Processo: 42388/2019, 
Empreendedor: SAAE - Serviço Autonomo de água e Esgoto o: igua-
tama, Status: indeferido, Portaria: 03164/2019 . *Processo: 26087/2014, 
Empreendedor: Ferdil Produtos Metalúrgicos Eireli, Município: 
Divinópolis, Status: indeferido, Portaria: 03165/2019 . *Processo: 
15278/2014, Empreendedor: AGroPÉu Agro-indusrtial Pompéu S .A ., 
Município: Pompéu, Status: indeferido, Portaria: 03166/2019 . *Pro-
cesso: 42120/2019, Empreendedor: Mateus Antônio Garcia Cordeiros, 
Município: Pompéu, Status: indeferido, Portaria: 03167/2019 . *Pro-
cesso: 25913/2019, Empreendedor: Hertran Transportes Ltda, Muni-
cípio: Cláudio, Status: indeferido, Portaria: 03168/2019 . *Processo: 

19487/2017, Empreendedor: Sucocitrico Cutrale Ltda, Município: 
Comendador Gomes, Status: indeferido, Portaria: 03169/2019 . *Pro-
cesso: 30782/2016, Empreendedor: Ailton Alves de Castro, Muni-
cípio: Gurinhatã, Status: indeferido, Portaria: 03170/2019 . *Pro-
cesso: 01172/2014, Empreendedor: Nilson José Pereira, Município: 
Nova Ponte, Status: indeferido, Portaria: 03171/2019 . *Processo: 
11814/2016, Empreendedor: Prefeitura Municipal de Araporã, Muni-
cípio: Araporã, Status: indeferido, Portaria: 03172/2019 . *Processo: 
07094/2017, Empreendedor: Khalid Hibraim, Município: Capinópo-
lis, Status: indeferido, Portaria: 03173/2019 . *Processo: 08735/2017, 
Empreendedor: Paulo Henrique Queiroz, Município: Frutal, Status: 
indeferido, Portaria: 03174/2019 . *Processo: 12231/2012, Empre-
endedor: GM rio Claro Energia e Participações S/A, Município: 
Nova Ponte, Status: indeferido, Portaria: 03175/2019 . *Processo: 
16432/2017, Empreendedor: Leida Maria Bispo, Município: Fru-
tal, Status: indeferido, Portaria: 03176/2019 . *Processo: 14706/2017, 
Empreendedor: átila José Pizarro Carvalho, Município: Santa vitó-
ria, Status: indeferido, Portaria: 03177/2019 . *Processo: 27808/2017, 
Empreendedor: Márcio Carneiro dos Santos, Município: Nova Ponte, 
Status: indeferido, Portaria: 03178/2019 . *Processo: 26320/2017, 
Empreendedor: Adilson José Pereira, Município: Nova Ponte, Status: 
indeferido, Portaria: 03179/2019 . *Processo: 03151/2008, Empreende-
dor: Construtora Metropolitana S .A, Município: Nova Ponte, Status: 
indeferido, Portaria: 03180/2019 . *Processo: 36845/2016, Empreende-
dor: Nilson Francisco Casagrande, Município: ituiutaba, Status: inde-
ferido, Portaria: 03181/2019 . *Processo: 47087/2016, Empreendedor: 
Flávio Avelar, Município: indianópolis, Status: indeferido, Portaria: 
03182/2019 . *Processo: 21621/2012, Empreendedor: Maria virgínia 
Prata rodrigues Borges Della Líbera, Município: Sacramento, Status: 
indeferido, Portaria: 03183/2019 . *Processo: 21620/2012, Empreen-
dedor: Maria virgínia Prata rodrigues Borges Della Líbera, Muni-
cípio: Sacramento, Status: indeferido, Portaria: 03184/2019 . *Pro-
cesso: 31280/2015, Empreendedor: romeu Langoni Pena, Município: 
Monte Carmelo, Status: indeferido, Portaria: 03185/2019 . *Processo: 
10134/2015, Empreendedor: Márcio Cunha, Município: Nova Ponte, 
Status: indeferido, Portaria: 03186/2019 . *Processo: 20654/2015, 
Empreendedor: Darcy rodrigues dos Santos, Município: uberlân-
dia, Status: indeferido, Portaria: 03187/2019 . *Processo: 42324/2016, 
Empreendedor: Shigueo Shimada, Município: Pedrinópolis, Status: 
indeferido, Portaria: 03188/2019 . *Processo: 31007/2014, Empreen-
dedor: valdir Bernardino de oliveira, Município: Araguari, Status: 
indeferido, Portaria: 03189/2019 . *Processo: 19415/2017, Empreen-
dedor: vicente roxo Nobre Dias, Município: Perdizes, Status: inde-
ferido, Portaria: 03190/2019 . *Processo: 9169/2016, Empreendedor: 
Algar Telecom S .A, Município: uberlândia, Status: indeferido, Porta-
ria: 03191/2019 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia nas URGA’s, NORTE DE MINAS, NOROESTE DE MINAS, 
ALTo SÃo FrANCiSCo e TriÂNGuLo MiNEiro & ALTo 
PArANAÍBA . os dados contidos nas referidas decisões estarão dispo-
níveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br  .

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2019 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Leste de Minas, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por meio da Por-
taria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administra-
tivos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos: *Processo 
n° 52582/2019, usuário: imobiliária vila rica, Governador valadares, 
Deferido, Portaria n°1509258/2019 . *Processo n° 58912/2019, usu-
ário: Prefeitura Municipal de Aimorés, Aimorés, Deferido, Portaria 
n°1509259/2019 . *Processo n° 32090/2019, usuário: Gleisson Medei-
ros da Silva Pescando Feliz, Aimorés, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1509262/2019 . *Processo n° 24895/2017, usuário: Jaci 
Oliveira do Nascimento, Frei Inocêncio, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1509268/2019 . *Processo n° 24142/2017, usuário: Ebe-
raldo Ferreira Luiz de Almeida, Governador valadares, Deferido, Por-
taria n°1509274/2019 . *Processo n° 42559/2016, usuário: Adesio de 
oliveira Braga, Mutum, Deferido, Portaria n°1509277/2019 . *Processo 
n° 25324/2017, usuário: Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
- CoPASA, Engenheiro Caldas, Deferido, Portaria n°1509279/2019 . 
*Processo n° 05197/2018, usuário: Celulose Nipo Brasileira S .A - 
CENiBrA, Sabinópolis, Deferido, Portaria n°1509281/2019 . *Processo 
n° 25493/2017, usuário: Lanchero Alimentos do Brasil Ltda, Governa-
dor valadares, Deferido com condicionantes, Portaria n°1509303/2019 . 
*Processo n° 26763/2017, usuário: Floremil Braz Filho (Sitio Passo 
Estreito), Capitão Andrade, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1509307/2019 . os Processos Administrativos encontram-se disponí-
veis para consulta e cópia na urGA Leste de Minas . os dados conti-
dos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .
igam .mg .gov .br . 

Governador valadares, 13 de Novembro de 2019 .
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os Superintendentes regionais de Meio Ambiente do Sul de Minas 
e Zona da Mata, no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto 
Estadual 47.383 de 02 de março de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administra-
tivos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
Retificações:
Retifica-se a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica nº. 
00001 publicada dia 27/07/2019 . Consórcio Figueirinha - PCH Corre-
deiras do Capivari - Rio Capivari. Onde se lê: Aprovado em Ad refe-
rendum pelo presidente do CBH GD1 . vazão mínima remanescente 
a jusante do barramento de 7,81 m³/s . Condicionantes: 1 . Garantir a 
manutenção da vazão mínima de 7,81 m³/s no Trecho de vazão redu-
zida, mesmo que implique em paralisação da atividade . Prazo: Durante 
a operação . 2 . implantar estação de monitoramento da vazão no trecho 
de vazão residual . Prazo: 30 dias após a operação . 3 . realizar monito-
ramento fluviométrico, do TVR, com no mínimo 2 (duas) medições diá-
rias e enviar relatórios trimestrais de consolidação, dos dados de moni-
toramento com os dados diários de medição de vazão . Prazo: Durante 
a operação . Leia-se: Aprovado o processo nº 07917/2018 conforme 
Deliberação Normativa Nº 12, de 05 de novembro de 2019 do CBH-
GD1 . vazão mínima remanescente a jusante do barramento de 9,4 m³/s . 
Condicionantes: 1 . Garantir a manutenção da vazão mínima de 9,4 m³/s 
no Trecho de vazão reduzida, mesmo que implique em paralisação da 
atividade . Prazo: Durante a operação 2 . implantar estação de monito-
ramento da vazão no trecho de vazão residual . Prazo: imediatamente 
após o início operação. 3. Realizar monitoramento fluviométrico, do 
Tvr, com no mínimo 2 (duas) medições diárias e enviar relatórios tri-
mestrais de consolidação, dos dados de monitoramento com os dados 
diários de medição de vazão . Prazo: Durante a operação . Municípios: 
Lavras e itumirim - MG .
Retifica-se a portaria nº 01975 publicada dia 09/05/2018. Outorgada: 
Tropical indústria de Alimentos S .A ., CNPJ: 22 .492 .169/0001-49 . onde 
se lê: Vazão Autorizada (m³/h): 25,0. Prazo: Válida até 09/05/2023. 
Leia-se: vazão Autorizada (m³/h): 23,2 . Prazo: válida até 23/09/2029 . 
Município: visconde do rio Branco - MG .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia nas SUPRAM’s, SUL DE MINAS e ZONA DA MATA. Os dados 
contidos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do iGAM, 
www .igam .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2019 .

os Coordenadores das unidades regionais de Gestão das águas 
Urga’s, do Sul de Minas, Norte de Minas, Noroeste de Minas e Triân-
gulo Mineiro & Alto Paranaíba, no uso da competência delegada pela 
Diretora Geral do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por 
meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
Retificações:
Retifica-se a portaria nº 01385publicada dia 18/09/2015. Outorgado: 
David Ribeiro da Silva. CPF: 985.932.426-34. Onde se lê: Município: 
Montes Claros – MG . Leia-se: Município: Jaíba – MG .
Retifica-se a portaria nº. 02690 publicada dia 08/12/2016. Onde se lê: 
outorgado: Cácio José de Queiroz . CPF: 366 .108 .796-72 . Leia-se: 
outorgado: Airton José rodrigues . CPF: 182 .415 .811-49 . Município: 
Paracatu - MG .

Retifica-se a portaria nº. 01350publicada dia 27/03/2018. Outorgado: 
Carmelo Nogues Beloni, CPF: 189.234.868-33. Onde se lê: Vazão 
outorgada em barramento (l/s): 100,0 . Finalidade: volumes máximos 
mensais de 64 .800,00 m³ nos meses de novembro a fevereiro e junho, 
10 .800,00 m³ nos meses de março a maio, 43 .200,00 m³ nos meses 
de julho e outubro e 21 .600,00 m³ nos meses de agosto e setembro . 
Leia-se: vazão outorgada em barramento (l/s): 200,0 . Finalidade: volu-
mes máximos mensais de 129 .600,00 m³ nos meses de novembro a 
fevereiro e junho, 216 .00,00 m³ nos meses de março a maio, 86 .400,00 
m³ nos meses de julho e outubro e 43 .200,00 m³ nos meses de agosto e 
setembro . Município: Coromandel - MG .
Retifica-se a portaria 00726 publicada dia 22/02/2018. Outorgado: 
BP Bioenergia ituiutaba Ltda, CNPJ: 08 .164 .344/0001-48 . onde se 
lê: Finalidade: Tempo de captação de 16:00 horas/dia sendo 30 dias 
nos meses de abril e junho, 31 dias no mês de maio e 18 dias no mês 
de julho, e volumes máximos mensais de 59 .961,60 m³ nos meses de 
abril e junho, 61.960,32 m³ no mês de maio e 35.976,96 m³ no mês 
de julho . Leia-se: Finalidade: Tempo de captação de 16:00 horas/dia 
sendo 30 dias nos meses de abril, junho, setembro e novembro, e 31 
dias nos meses de maio, julho, agosto e outubro, e volumes máximos 
mensais de 59 .961,6 m³ nos meses de abril, junho, setembro e novem-
bro, 61 .960,3 m³ nos meses de maio, julho, agosto e outubro . Municí-
pio: ituiutaba - MG .
Cancelamentos:
Cancela-se a pedido do requerente a portaria nº . 03065 publicada dia 
24/11/2009 . outorgada: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 
COPASA-MG. CNPJ: 17.281.106/0001-03. Curso d’água: Rio Caman-
ducaia . Motivo: Tendo em vista que o empreendimento já possui 
outorga emitida pela ANA - Agência Nacional das Águas. Município: 
Extrema - MG .
Cancela-se a pedido do requerente a portaria nº . 01763 publicada 
dia 05/11/2015 . outorgado: Dionísio José da Silva - ME . CNPJ: 
25.548.934/0001-93. Curso d’água: Rio do Machado. Motivo: Tendo 
em vista que as atividades se encontram encerradas . Município: Cam-
pestre - MG .
Cancela-se a pedido do requerente a portaria nº . 01061 publicada 
dia 05/05/2016 . outorgada: Mineração Piedade Ltda - ME . CNPJ: 
19.825.928/0001-33. Curso d’água: Ribeirão Piranguçu. Motivo: 
Tendo em vista que o empreendimento não está mais operando . Muni-
cípio: itajubá - MG .
Cancela-se a portaria nº . 01644 publicada dia 23/07/2019, que inde-
feriu o processo nº 40961 de 11/11/2016 . requerente: Edgar Matheus 
EPP . CNPJ: 11 .818 .490/0001-54 . Motivo: o empreendedor apresentou 
pedido de reconsideração que foi aceito pela equipe técnica da urga Sul 
de Minas . Município: São Sebastião do Paraíso - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 01876 publicada dia 02/08/2019 . 
requerente: Marcel Cazaroto - CPF: 051 .536 .376-62 . Motivo: Em 
cumprimento ao disposto no Decreto 47 .705 de 4 de setembro de 2019, 
tendo em vista que as informações complementares adicionais solici-
tadas deveriam ter sido apresentadas na resposta ao ofício, e não no 
pedido de reconsideração . Município: Andradas - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 01805 publicada dia 31/07/2019 . 
requerente: Amintas Teixeira, CPF: 057 .651 .101-34 . Motivo: Por falta 
de informação/argumentação substancial e/ou suficiente contra o inde-
ferimento . Município: Lagamar - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00332 publicada dia 
28/02/2019 . requerente: Bioenergética vale do Paracatu S .A ., CNPJ: 
08 .793 .343/0001-62 . Motivo: Por perda de objeto, tendo em vista que a 
regularização do ponto de captação pleiteada neste processo de outorga, 
se deu no Processo de outorga Coletiva nº 1731/2018 . Município: João 
Pinheiro - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00333 publicada dia 
28/02/2019 . requerente: Bioenergética vale do Paracatu S .A ., CNPJ: 
08 .793 .343/0001-62 . Motivo: Por perda de objeto, tendo em vista que a 
regularização do ponto de captação pleiteada neste processo de outorga, 
se deu no Processo de outorga Coletiva nº 1731/2018 . Município: João 
Pinheiro - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00168 publicada dia 19/02/2019 . 
requerente: Bruno José ribeiro, CPF: 074 .952 .146-51 . Motivo: Por 
não obedecer à regra prevista no Art . 11 da Portaria iGAM nº 48/2019 . 
Município: João Pinheiro - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00448 publicada dia 14/03/2019 . 
requerente: G5 Agropecuária Ltda, CNPJ: 20 .180 .261/0012-09 . 
Motivo: Por indisponibilidade hídrica . Município: Paracatu - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00283 publicada dia 26/02/2019 . 
requerente: João Luiz da Cunha, CPF: 876 .410 .898-87 . Motivo: Por 
falta de informação/argumentação substancial e/ou suficiente contra o 
indeferimento . Município: uruana de Minas - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00450 publicada dia 14/03/2019 . 
requerente: Manoel José da Silva, CPF: 171 .266 .066-72 . Motivo: Por 
falta de informação/argumentação substancial e/ou suficiente contra o 
indeferimento . Município: Lagamar - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00486 publicada dia 
15/03/2019 . requerente: Construtora Teixeira Morandini, CNPJ: 
41 .927 .039/0001-36 . Motivo: Por falta de informação/argumentação 
substancial e/ou suficiente contra o indeferimento. Município: São 
Gonçalo do Abaeté - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00206 publicada dia 21/02/2019 . 
Requerente: Mineradora e Exportadora Santa Inês Ltda - ME, CNPJ: 
14 .663 .252/0001-05 . Motivo: Por falta de informação/argumentação 
substancial e/ou suficiente contra o indeferimento. Município: Brasi-
lândia de Minas - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00207 publicada dia 21/02/2019 . 
Requerente: Mineradora e Exportadora Santa Inês Ltda - ME, CNPJ: 
14 .663 .252/0001-05 . Motivo: Por falta de informação/argumentação 
substancial e/ou suficiente contra o indeferimento. Município: Brasi-
lândia de Minas - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00208 publicada dia 21/02/2019 . 
Requerente: Mineradora e Exportadora Santa Inês Ltda - ME, CNPJ: 
14 .663 .252/0001-05 . Motivo: Por falta de informação/argumentação 
substancial e/ou suficiente contra o indeferimento. Município: Brasi-
lândia de Minas - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00209 publicada dia 21/02/2019 . 
Requerente: Mineradora e Exportadora Santa Inês Ltda - ME, CNPJ: 
14 .663 .252/0001-05 . Motivo: Por falta de informação/argumentação 
substancial e/ou suficiente contra o indeferimento. Município: Brasi-
lândia de Minas - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00307 publicada dia 27/02/2019 . 
requerente: Nara Junia Campos ribeiro Garcia, CPF: 943 .972 .956-20 . 
Motivo: Por falta de informação/argumentação substancial e/ou sufi-
ciente contra o indeferimento . Município: Buritis - MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 00220 publicada dia 21/02/2019 . 
requerente: ramon Botelho de Sá e outros, CPF: 533 .266 .956-91 . 
Motivo: Por falta de informação/argumentação substancial e/ou sufi-
ciente contra o indeferimento . Município: Paracatu - MG .
Arquiva-se o processo nº . 26676 de 13/11/2017 . requerente: Nivaldo 
da Silveira Alves, CPF: 271.099.926-91. Curso d’água: Ribeirão Pilões. 
Motivo: Pela entrega intempestiva das informações complementares . 
Município: Guarda-Mor - MG .
Cancela-se a portaria nº 02992 publicada dia 30/10/2019, que indeferiu 
o processo nº 014468 de 09/05/2017 . requerente: Casa De Saúde ima-
culada Conceição Ltda . CNPJ: 23 .343 .049/0001-42 . Município: Patos 
De Minas - MG .
Cancela-se a pedido do requerente a portaria nº . 02148 de 18/05/2018 . 
requerente: Luiz Augusto Barbosa Do Carmo – CPF: 979 .523 .898-15 
- Motivo: o empreendedor informou que não realizará mais a captação 
de água nesse ponto . Município: Tupaciguara – MG .
Cancela-se a pedido do requerente a portaria nº . 02030 de 10/05/2018 . 
requerente: Cooperativa Dos Produtores De Leite De iraí De Minas 
Ltda – CNPJ: 01 .911 .834/0002-00 - Motivo: A empresa formalizou 
outro processo de outorga no mesmo ponto que também já foi deferido . 
Município: iraí De Minas – MG .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia nas URGA’s, SUL DE MINAS, NORTE DE MINAS, NORO-
ESTE DE MiNAS e TriÂNGuLo MiNEiro & ALTo PArANA-
ÍBA . os dados contidos nas referidas decisões estarão disponíveis no 
site do iGAM, www .igam .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2019 .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320191113212400018.
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