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PorTArIA/NuCAD/CSET-SEJuSP – 

SuBSTITuIÇÃo Nº 005/2023
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições normativas e valendo-se do disposto nos Artigos 218 e 219 
da Lei no 869/1952, DETErMINA: A substituição dos servidores 
outrora designados, pelos servidores Savano Junger Froede, Antônio 
rodolpho Junger Filho e Arthur Coutinho Silva, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a comissão destinada a atuar no seguinte 
expediente: PorTArIA/NuCAD/CSet - SEJuSP/PAD Nº 016/2023 .

Belo Horizonte, SEJuSP, 30 de janeiro de 2023 .
rogério Greco

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ExTrATo DE PorTArIA/NuCAD/CSET - SEJuSP/
PAD Nº 468/2022 - ADITAMENTo

 Processo Administrativo Disciplinar . Processado: W .M .M . MASP 
1 .385 .317-1, Agente de Segurança Penitenciário . Comissão 
Processante: Presidente: Antônio Marcos Campos; Membros: Marcelo 
rabelo e Flávio Lúcio Santos .

Belo Horizonte, SEJuSP, 30 de janeiro de 2023 .
rogério Greco

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

ExTrATo DE PorTArIA/NuCAD/CSET - SEJuSP/
PAD Nº 550/2022 - ADITAMENTo

 Processo Administrativo Disciplinar . Processado: r .C .L . MASP 
1 .377 .500-2, Agente de Segurança Penitenciário . Comissão 
Processante: Presidente: Antônio Marcos Campos; Membros: Marcelo 
rabelo e Flávio Lúcio Santos .

Belo Horizonte, SEJuSP, 30 de janeiro de 2023 .
rogério Greco

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
01 1744700 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo
o Sr . Guilherme rasmussen Codinhoto, Presidente da Comissão 
designada para apurar os fatos constantes no Processo Disciplinar 
Simplificado - PORTARIA/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS Nº 
073/2022 e PorTArIA/NuCAD/CSET-SEJuSP – rETIFICAÇÃo 
Nº 001/2023, publicadas no Diário Oficial em 21 de dezembro de 
2022 e 26 de janeiro de 2023, tendo em vista o disposto no artigo 
225, parágrafo único da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, 
CITA, durante 08 (oito) dias consecutivos, LINDIoMAr ALMEIDA 
DE oLIvEIrA - MaSP 1 .342 .240-7, por se achar em local incerto e 
não sabido, para comparecer perante a Comissão, instalada na Sede da 
Diretoria regional da 13ª rISP, rua Coronel Teodoro Gomes de Araújo, 
1195, Grogotó, CEP 36202-628, Barbacena – MG, nos dias úteis, das 
08:00 às 16:00 horas, telefone (32) 3332-2123, e-mail nucad13@gmail.
com, no prazo de 10 dias, a contar da oitava e última publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de tomar 
conhecimento de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
em seu desfavor, acompanhar tramitação, solicitar diligências, juntar 
documentos, constituir advogado, apresentar rol de testemunhas e 
defesa prévia, caso queira, para os fatos atribuídos que caracterizam, 
em tese, ilícitos administrativos, conforme portaria inaugural, estando 
sujeito as penalidades administrativas de repreensão ou suspensão, nos 
termos da Lei 869/1952, sob pena de rEvELIA:

Barbacena, 26 de janeiro de 2023
Guilherme rasmussen Codinhoto

Masp: 1 .379 .045- 6
Presidente de Comissão

26 1742153 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo
o Sr . Guilherme rasmussen Codinhoto, Presidente da Comissão 
designada para apurar os fatos constantes no Processo Disciplinar 
Simplificado - PORTARIA/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS Nº 
073/2022 e PorTArIA/NuCAD/CSET-SEJuSP – rETIFICAÇÃo 
Nº 001/2023, publicadas no Diário Oficial em 21 de dezembro de 
2022 e 26 de janeiro de 2023, tendo em vista o disposto no artigo 
225, parágrafo único da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, 
CITA, durante 08 (oito) dias consecutivos, LINDIoMAr ALMEIDA 
DE oLIvEIrA - MaSP 1 .342 .240-7, por se achar em local incerto e 
não sabido, para comparecer perante a Comissão, instalada na Sede da 
Diretoria regional da 13ª rISP, rua Coronel Teodoro Gomes de Araújo, 
1195, Grogotó, CEP 36202-628, Barbacena – MG, nos dias úteis, das 
08:00 às 16:00 horas, telefone (32) 3332-2123, e-mail nucad13@gmail.
com, no prazo de 10 dias, a contar da oitava e última publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de tomar 
conhecimento de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
em seu desfavor, acompanhar tramitação, solicitar diligências, juntar 
documentos, constituir advogado, apresentar rol de testemunhas e 
defesa prévia, caso queira, para os fatos atribuídos que caracterizam, 
em tese, ilícitos administrativos, conforme portaria inaugural, estando 
sujeito as penalidades administrativas de repreensão ou suspensão, nos 
termos da Lei 869/1952, sob pena de rEvELIA:

Barbacena, 18 de julho de 2022
Guilherme rasmussen Codinhoto

Masp: 1 .379 .045- 6
Presidente de Comissão

26 1742145 - 1

Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretária: Marília Carvalho de Melo

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na Modalidade Cadastro abaixo identificadas, com 
decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Jean Carlos viegas/Fazenda Batalha do Bartolomeu, Altar e 
Borginho - Lote 28 e Majuca - Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Guarda-
Mor/MG . Processo: 197/2023 .2) Francisco Antonio Domingos/Fazenda 
Montividéu, Cachorro, Buenos Aires e retiro - Matrícula 634 - Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo - Lagoa Grande/MG . Processo: 194/2023 .

(a) ricardo Barreto Silva . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental 
Simplificada na Modalidade LAS/Cadastro abaixo identificada, com 
decisão pelo indeferimento:
1) Industria e Comercio de Madeiras Magil Ltda - Base de armazenamento 
e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de 
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos - 
vazante/MG . Processo: 181/2023 . Motivo: Impossibilidade Técnica . 2) 
Municipio de Lagamar/Extração de Cascalho Fazenda Santa Catarina 
- Extração de cascalho, rocha para produção de britas, areia fora da 
calha dos cursos d’água e demais coleções hídricas, para aplicação 
exclusivamente em obras viárias, inclusive as executadas por entidades 
da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, Estadual e 
Federal . - Lagamar/MG . Processo: 177/2023 . Motivo: Impossibilidade 
Técnica .

(a) ricardo Barreto Silva . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

01 1744708 - 1

(*) Continuidade da Pauta da 81ª reunião ordinária da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas (CPB) do Conselho 
Estadual de Política Ambiental (Copam)
Data: 08 de fevereiro de 2023, às 9h
Endereço virtual da reunião:
https://www .youtube .com/channel/uChu1iAb462m8py3C1jsJl4w
( . . .)
10 . Planos de manejo e zoneamento das unidades de Conservação para 
análise e deliberação, nos termos do inciso Iv, do artigo 13, do Decreto 
Estadual nº 46 .953/2016:
( . . .)
10 .2 Plano de Manejo do Parque Estadual da Baleia . Apresentação 
GCMuC .rETorNo DE vISTA pelos conselheiros Lidiane Carvalho 
de Campos representante da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) e Adriano Nascimento Manetta representante da 
Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI-MG) .
11 . Assuntos gerais .
12 . Encerramento .

Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins
Diretora-Geral do Instituto Estadual de Florestas e

Presidente da Câmara de Proteção à 
Biodiversidade e de áreas Protegidas

(*) reunião em continuidade conforme art . 21 da Deliberação Normativa 
Copam nº 247, de 17 de novembro de 2022 . Ficam resguardados os atos 
praticados na reunião ocorrida em 24 de janeiro de 2023 .

01 1744817 - 1

o Superintendente regional da Supram Zona da Mata, torna público 
que o requerente abaixo identificado solicitou:
- Licença Ambiental Simplificada na modalidade LAS RAS: 1) 
Município de Guidoval - Cascalheira Guidoval, Extração de cascalho, 
rocha para produção de britas, areia fora da calha dos cursos d’água 
e demais coleções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras 
viárias, inclusive as executadas por entidades da Administração Pública 
Direta e Indireta Municipal, Estadual e Federal, Guidoval/MG, PA nº 
193/2023, Classe 2 .

(a) Dorgival da Silva, Superintendente regional 
da Supram da Zona da Mata . 

01 1744506 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do 
Triângulo Mineiro, no uso das suas atribuições legais, torna público 
que o Arquivamento do processo abaixo identificado: 1) Licença 
Previa, Licença de Instalação e Licença de operação Concomitantes 
(LAC1): *Mosaic Fertilizantes P&K Ltda ./Supressão de Mata Atlântica 
para obra de Canalização e Descomissionamento da Barragem B5 – 
ANM nº 035 .101/1946, - Atividades ou empreendimentos não listados 
ou não enquadrados em outros códigos, com supressão de vegetação 
primária ou secundária nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica, 
em estágios médio e/ou avançado de regeneração, sujeita a EIA/rima 
nos termos da Lei Federal nº 11 .428, de 22 de dezembro de 2006, 
exceto árvores isoladas, -Araxá/MG, PA/SLA n° 4132/2022, Classe 
2 . requerimento para Intervenção Ambiental vinculado – Processo 
PA/SEI nº 2090 .01 .0002711/2020-18 . Motivo: A área requerida para 
supressão dentro do referido processo não se encontra na delimitação 
do Bioma Mata Atlântica . 

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

01 1744578 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Alto 
São Francisco torna público que os requerentes abaixo identificados 
solicitaram:
LAS rAS: 1)Fos-Quimica e Derivados Ltda, Fabricação de cal virgem; 
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; Formulação de adubos e fertilizantes, Arcos/MG, Processo 
nº 176/2023, Classe 3 . 2) Dexplo Distribuidora de Explosivos Ltda, 
Fabricação de explosivos, detonantes, munição para caça e desporto e 
fósforo de segurança e/ou fabricação de pólvora e artigos pirotécnicos 
e usina solar fotovoltaica, Itaúna/MG, Processo nº 195/2023, Classe 3 . 
3) Mineracao retiro Limitada, Lavra a céu aberto - rochas ornamentais 
e de revestimento e Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de 
revestimento, pegmatitos, gemas e minerais não metálicos,Leandro 
Ferreira/MG, Processo nº 196/2023, ANM 830 .677/1996, Classe 3 . 

Sra . Kamila Esteves Leal . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto São 
Francisco, torna público que foi firmado o Termo de Ajustamento de 
Conduta do processo abaixo identificado: FRIGORIFICO NOBRE 
LTDA ., CNPJ sob o n . 08 .483 .587/0001-49, situado em Pitangui/
MG . Atividade: “D-01-02-4” Abate de animais de médio porte 
(suínos, ovinos, caprinos, etc .) . 179 animais . E “D-01-02-5” Abate de 
animais de grande porte (bovinos, equinos, bubalinos e muares etc .) 
59 animais), resultando dessa forma em um empreendimento classe 4, 
LAC 1 – LoC . Pedido realizado via SEI n . 1370 .01 .0022979/2022-52, 
vinculado ao SLA a ser formalizado . vigência: 12 (doze) meses, 
contados da publicação, data da assinatura: 01/02/2023 .

 Sra . Kamila Esteves Leal, Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Alto São Francisco .

01 1744642 - 1

o Superintendente regional da Supram Zona da Mata, torna público 
o indeferimento do processo de Licenciamento Ambiental abaixo 
identificado:
- LAS rAS: 1) Evandro do Carmo Guimarães - Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, 
Leopoldina e Cataguases/MG, PA nº 3761/2022, Classe 2 . Motivo: 
Impossibilidade técnica .

(a) Dorgival da Silva . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da Supram Zona da Mata .

01 1744773 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram 
Jequitinhonha torna público que foi CoNCEDIDA a Licença Ambiental 
abaixo identificada:
- Licença Ambiental Simplificada – LAS/RAS: 1) Agnaldo da Silva 
oliveira, Lavra subterrânea pegmatitos e gemas, Padre Paraíso/MG, PA 
n° 2852/2022, Classe 2 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . 
válida até: 01/02/2033 .

(a) rita de Cassia Silva Braga e Braga . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da Supram Jequitinhonha .

01 1744747 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte 
de Minas torna público que os requerentes abaixo identificados 
solicitaram:
- Licenciamento Ambiental Simplificado na modalidade LAS RAS: 1) 
Hana Haje Dahdah, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo, Chapada Gaúcha/MG, PA/nº 
179/2023, Classe 2 .
2) Cristália Mineração Ltda ., Lavra a céu aberto - rochas ornamentais 
e de revestimento e pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de 
revestimento, pegmatitos, gemas e minerais não metálicos, Cristália/
MG, PA/nº 185/2023 ANM 830 .430/2022, Classe 2 .

(a) Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .

01 1744764 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que o requerente abaixo identificado 
solicitou:
 *Licença de operação Corretiva (LAC2): 1) Pedra Bonita Comércio 
e Moagem de Combustíveis Sólidos Ltda ., central de recebimento, 
armazenamento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não 
listados ou não classificados; reciclagem ou regeneração de outros 
resíduos classe 2 (não-perigosos) não especificados; aparelhamento, 
beneficiamento, preparação e transformação de minerais não metálicos, 
não instalados na área da planta de extração, Matozinhos/MG, Processo 
nº 186/2023, classe 4 .

(a) Bruno Zuffo Janducci - Designado para responder pela 
Superintendência regional de Meio Ambiente Central 

Metropolitana da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a contar de 18/01/2023 .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que o requerente abaixo identificado 
solicitou Licença Ambiental . Informa que foi apresentado EIA/
rIMA, e que os estudos ambientais se encontram à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico http://sistemas .meioambiente .
mg .gov .br/licenciamento/site/consulta-audiencia . Comunica que os 
interessados na realização de Audiência Pública deverão formalizar o 
requerimento, conforme Deliberação Normativa Copam nº 225/2018, 
no site http://sistemas .meioambiente .mg .gov .br/licenciamento/site/
consultaaudiencia, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data desta publicação .

(a) Bruno Zuffo Janducci - Designado para responder pela 
Superintendência regional de Meio Ambiente Central 

Metropolitana da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a contar de 18/01/2023 .

*Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação e de 
operação Corretiva (LAC1): 1) Mineração Granduvale Ltda ., lavra 
a céu aberto - minério de ferro; estrada para transporte de minério/
estéril externa aos limites de empreendimentos minerários; pilhas de 
rejeito/estéril - minério de ferro, ANM/Nº 830 .988/2005, ouro Preto/
MG, Processo nº 199/2023, classe 2 . requerimento para Intervenção 
Ambiental vinculado . Processo SEI/Nº 1370 .01 .0001460/2023-32 . 
Intervenção CoM supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de 
preservação permanente – APP (12,58 ha) . Aproveitamento de material 
lenhoso (16,11 m3) . 

01 1744669 - 1

 o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto 
Paranaíba, torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, 
com decisões pelo deferimento e *prazo de validade de 10 (dez) 
anos: 1) Posto PH Ltda, Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes 
de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação, 
Arapuá/MG, PA nº . 164/2023, Classe 2; 2) Laércio Bergamasco/
Fazenda Primavera Matrícula - 16.718, Horticultura (floricultura, 
olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas); culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo, Perdizes/MG, PA nº . 77/2023, Classe 2; 3) João 
vítor Claudino, Central de recebimento, armazenamento, triagem e/
ou transbordo de outros resíduos não listados ou não classificados, 
Carmo do Paranaíba/MG, PA nº . 74/2023, Classe 2; 4) Lenir Lopes da 
Silva/Fazenda Bebedouro - Matrículas - 27 .169 e 27 .181, Horticultura 
(floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de 
ervas medicinais e aromáticas); culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Matutina/
MG, PA nº . 18/2023, Classe 2 . 

(a) Ilídio Lopes Mundim Filho . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Alto Paranaíba .

01 1744405 - 1

 o Superintendente regional da Supram Zona da Mata, torna público 
que foi requerida a Licença Ambiental Simplificada na modalidade 
LAS/Cadastro abaixo identificada, com decisão pelo deferimento, com 
validade até 31/01/2033: 1) Município de Matipó, Estação de transbordo 
de resíduos sólidos urbanos, Matipó/MG, PA SLA nº 174/2023 . 

(a) Dorgival da Silva . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da Supram Zona da Mata .

01 1744816 - 1

instituto mineiro de Gestão 
das águas - iGAm

Diretor-Geral: Marcelo da Fonseca

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas,urGA 
Noroeste de Minas, no uso da competência delegada pela Diretor Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
 *Processo n° 01931/2023, usuário: Gabriel Couto Moreira, João Pinheiro, 
Deferido com condicionantes, Portaria n° 1700687/2023 .*Processo n° 
64373/2022, usuário: Neldi Auler, unaí, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1700688/2023 .*Processo n° 53044/2022, usuário: 
ramon Jaime Moreira, João Pinheiro, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1700699/2023 .*Processo n° 28832/2022, usuário: José 
Francisco Lopes, Paracatu, Deferido com condicionantes, Portaria 
n° 1700725/2023 .*Processo n° 55691/2022, usuário: Lazaro Bessa 
Soares, João Pinheiro, Deferido com condicionantes, Portaria n° 
1700726/2023 .*Processo n° 57401/2022, usuário: Giovani Felipe 
Sandri, Patrícia Fabiana Sanders Sandri, Inácio Luiz Sandri , Joel 
Henrique Sandri, Formoso, Deferido com condicionantes, Portaria n° 
1700732/2023 . 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, 01 de fevereiro de 2023 .

01 1744675 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas,urGA 
Norte de Minas, no uso da competência delegada pela Diretor Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 53939/2021, usuário: Beatriz Baptista Avelar, Lassance, 
Deferido com condicionantes, Portaria n° 1600715/2023 .*Processo n° 
52325/2021, usuário: Hélio Seixas Dourado, Manga,Deferido com 
condicionantes,Portaria n° 1600719/2023 .*Processo n° 52411/2021, 
usuário: Luiz Toshio oyamada, várzea da Palma, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1600721/2023 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Norte de Minas . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Montes Claros, 01 de Fevereiro de 2023 .

01 1744474 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Norte de Minas, no uso da competência delegada pelo Diretor Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam n° 30, de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
Cancelamento:
*Cancela-se a Portaria nº . 1600563/2023, publicada dia 27/01/2023 . 
requerente: Arantes Empreendimentos e Participações Ltda ., CNPJ: 
03 .340 .723/0001-28 . Curso d’água: Poço Tubular . Motivo: Publicação 
em duplicidade . Município: Januária .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Norte de Minas . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Montes Claros, 01 de Fevereiro de 2023 .

01 1744706 - 1

PorTArIA IGAM N° 04, DE 19 DE JANEIro DE 2023 .
 Altera a Portaria Igam n° 18, de 17 de março de 2021, que institui 
Comissão Gestora Local da DAC nº 001/2005 da Bacia Hidrográfica do 
ribeirão Santa Juliana, nos Municípios de Santa Juliana e Pedrinópolis 
- MG .
o DIrETor-GErAL Do INSTITuTo MINEIro DE GESTÃo 
DAS áGuAS, no uso de suas atribuições legais contidas no Decreto 
nº 47 .866, de 19 de fevereiro de 2020, e tendo em vista o disposto no 
Decreto nº 47 .705, de 04 de setembro de 2019, e na Portaria Igam nº 
26, de 05 de junho de 2020 .
rESoLvE:
Art. 1º − A tabela constante do art. 1º da Portaria Igam n° 18/2021,passa 
a vigorar com a seguinte redação
“Art . 1° - ( . . .)

usuários CPFs/CNPJs
Aída Santos de Paiva Abreu 479 .59x .xxx-xx
AlexMussi 878 .65x .xxx-xx
Alexandre Carneiro Naves 876 .39x .xxx-xx
Ana Julia resende Peron 095 .58x .xxx-xx
Andréia Maria Pereira Prado 004 .96x .xxx-xx
 AntônioNarcisioribeiro Barbosa 377 .47x .xxx-xx
AremorMazzutti 164 .31x .xxx-xx
Fernando Henrique Pereira 060 .98x .xxx-xx
GenoveAgronegócios Ltda 05 .924 .54x/xxxx-xx
Harley José Espindula 486 .07x .xxx-xx
HenriqueCastejon Primo 170 .81x .xxx-xx
Humberto renato Ferreira 035 .30x .xxx-xx
Idalmo resende dos Santos 361 .xxx .xxx-xx
 IltonEspíndulaNaves 563 .38x .xxx-xx
 IrmãosFeltranAgronegócios EIrELI 37 .665 .43x/xxxx-xx
IvãDoronidesde oliveira 553 .47x .xxx-xx
IvanirHorácio Ferreira 139 .10x .xxx-xx
Jandira romanrobel 853 .78x .xxx-xx
Jean Carlos da Silva 033 .08x .xxx-xx
Jesus Ferreira da Cunha 039 .20x .xxx-xx
João Carneiro Naves 090 .18x .xxx-xx
José Mateus Nunes Barbosa 104 .59x .xxx-xx
José Paulo Carvalho Abreu 028 .xxx .xxx-xx
Juarez MoraesBillig 222 .83x .xxx-xx
Kenzo de Faria 056 .69x .xxx-xx
Laurentina Ferreira Bernardes 191 .24x .xxx-xx
LeonesWojcik 298 .85x .xxx-xx
Lucia Helena Carneiro Araújo 510 .07x .xxx-xx
Manoel Alves de resende 039 .19x .xxx-xx
Marcelo rodrigues Barbosa 519 .33x .xxx-xx
Márcio Tadeu Portela reis 093 .20x .xxx-xx
Maria Aparecida de Aguiar Costa 475 .76x .xxx-xx
MarioKazuoKido 888 .94x .xxx-xx
Marlos Henrique Ferreira 896 .12x .xxx-xx
Maurício rodrigues Carneiro 123 .22x .xxx-xx
Nilda Pereira da Cunha 013 .xxx .xxx-xx
oscarinaFerreira da Cunha 322 .50x .xxx-xx
reginaldo Teixeira 117 .52x .xxx-xx
rodrigo Mendes Coelho de oliveira 067 .07x .xxx-xx
Santa Juliana Comércio e Beneficiamento de 
Batatas Ltda 02 .693 .15x/xxxx-xx

Silvia Junqueira Costa 156 .xxx .xxx-xx
ThiagoGeovanneSilva Ferreira 060 .31x .xxx-xx
Thomaz Doronides 124 .xxx .xxx-xx
TokioIsobata 037 .02x .xxx-xx

Art. 2º − Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 01de fevereiro de 2023 .

MArCELo DAFoNSECA
DIrETor GErAL IGAM
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 PorTArIA IGAM Nº 05, DE 30 DE JANEIro DE 2023
Altera a Portaria IGAM nº 39, de 25 de outubro de 2022 e dá outras 
providências .
o DIrETor GErAL Do INSTITuTo MINEIro DE GESTÃo 
DAS áGuAS, no uso de atribuição que lhe confere a norma do artigo 
9º do Decreto Estadual nº 47 .866, de 19 de fevereiro de 2020, e com 
fundamento no artigo 28 do Decreto Estadual nº 47 .633, de 12 de abril 
de 2019,
rESoLvE:
Art . 1º - o artigo 2º da Portaria IGAM nº 39, de 25 de outubro de 2022, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art . 2º - A entidade equiparada deverá publicar o extrato do respectivo 
ato convocatório no Diário Oficial do Estado, na sua página eletrônica 
e do respectivo Comitê de Bacia, não a eximindo das demais exigências 
normativas .
§1º - A publicação no Diário Oficial do Estado, disposto no caput, 
poderá ser substituído pela publicação no Diário Oficial da União 
nos casos de atos convocatórios que envolver outras fontes além dos 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos do estado de Minas 
Gerais .
§2º - A publicação dos atos convocatórios de que trata o caput e o seu 
§1ºpoderá ser dispensada nos termos do disposto na Lei Federal nº 
8 .666, de 21 de junho de 1993, ou a norma que vier a substituir .
Art . 2º - o parágrafo único do art . 3º da Portaria IGAM nº 39, de 25 de 
outubro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único - Deverá ser utilizado o código e a especificação do 
item determinado pelo Catálogo de Materiais e Serviços – CATMAS, 
disponível no acesso público do Portal de Compras do Estado de Minas 
Gerais, para a realização da pesquisa de preços de que trata o art . 4 .
Art . 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 30de janeiro de 2023
 Marcelo da Fonseca

 Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas - IGAM .
01 1744298 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Triângulo Mineiro, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
 *Processo n° 64548/2022, usuário: Santa vitória Açúcar e Alcool Ltda, 
Santa vitória, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900508/2023 . 
*Processo n° 63616/2022, usuário: Antônio J . Gundim, Pedrinópolis, 
Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900510/2023 . *Processo n° 
63615/2022, usuário: Antônio J . Gundim, Pedrinópolis, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1900509/2023 . *Processo n° 64013/2022, 
usuário: Trivor S/A, Patrocínio, Deferido com condicionantes, Portaria 
n° 1900511/2023 . *Processo n° 44972/2022, usuário: vitor M . T . 
Santos, Monte Alegre de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria 
n° 1900512/2023 . *Processo n° 47800/2022, usuário: José D . Baboni, 
Sacramento, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900513/2023 . 
*Processo n° 01371/2022, usuário: BP Bioenergia Ituiutaba Ltda, 
Ituiutaba, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900515/2023 . 
*Processo n° 02523/2023, usuário: Walter K . Yamaguti, Araguari, 
Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900478/2023 . *Processo 
n° 02524/2023, usuário: Walter K . Yamaguti, Araguari, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1900514/2023 . *Processo n° 02525/2023, 
usuário: Walter K . Yamaguti, Araguari, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1900521/2023 . *Processo n° 02526/2023, usuário: Walter 
K . Yamaguti, Araguari, Deferido com condicionantes, Portaria n° 
1900545/2023 . *Processo n° 02527/2023, usuário: Walter K . Yamaguti, 
Araguari, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900552/2023 . 
*Processo n° 54968/2021, usuário: Pedro H . L . veloso, Lassance, 
Deferido com condicionantes, Portaria n° 1900724/2023 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Triângulo Mineiro . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
uberlândia, 01 de fevereiro de 2023
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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