
 30 – sábado, 23 de Maio de 2015 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
elaboração e manutenção de bancos de dados, na área da cultura, e o 
desenvolvimento e a publicação de pesquisas de natureza cultural .
 Câmara 3 - Circulação, distribuição e montagem de infraestrutura 
cultural .
Esta área está subdividida em:
 Câmara 3 - A - Circulação e distribuição: área de formação de público, 
circulação, distribuição e produção de obras artísticas, culturais e 
audiovisuais das diversas regiões de Minas Gerais .
 Câmara 3 - B - Montagem de infraestrutura cultural: área de cons-
trução, reforma, aquisição de equipamentos e manutenção de espaços 
culturais no Estado .
 Câmara 4 - Fomento à produção de novas linguagens artísticas: área 
de produção nos segmentos de artes cênicas, de artes gráficas, de artes 
visuais, de audiovisual, de design, de literatura, de música e de perfor-
mance, voltados para a experimentação e para a investigação de possi-
bilidades expressivas dentro das diversas áreas artísticas, bem como de 
utilização de novos suportes no contexto de um trabalho continuado de 
pesquisa, que poderá estar em estágio inicial ou em desenvolvimento .
 Câmara 5 - Capacitação e intercâmbio: área de cursos, de oficinas, de 
seminários e de debates que contribuam para a formação e/ou profis-
sionalização de artistas, de gestores e de agentes culturais no Estado 
de Minas Gerais, além de projetos que fomentem ações de intercâm-
bio cultural .
3 . DAS COMPETÊNCiAS DAS CÂMARAS SETORiAiS 
PARiTáRiAS
3 .1 . Compete a cada uma das Câmaras:
i - analisar sobre a aprovação dos projetos apresentados à Secretaria de 
Estado de Cultura, em sua respectiva área, considerando os termos da 
Lei nº 15 .975/2006 e do Decreto nº 44 .341/2006 e os critérios e pontu-
ações previstos no Edital do FEC;
ii - avaliar a viabilidade técnica dos projetos apresentados, tendo em 
vista o detalhamento das etapas, o prazo previsto, a compatibilidade 
entre objetivos e meios de execução, e a exequibilidade do cronograma 
e do orçamento proposto, e a adequação do projeto e da sua equipe 
à área cultural em que foi inscrito, conforme critérios definidos em 
edital;
iii - solicitar à SEC, quando julgar necessário, pareceres técnicos, com 
o pedido devidamente justificado e fundamentado em cada caso;
iv - propor o valor do benefício a ser concedido a cada projeto 
aprovado;
v - lavrar as atas das reuniões, inscrevendo a data, os nomes dos mem-
bros presentes, a súmula do expediente, os projetos apreciados, as deci-
sões e demais deliberações;
vi - encaminhar ao Colegiado das CSP’s eventuais sugestões de 
mudanças nos editais;
VII - analisar sobre eventuais readequações solicitadas pelos beneficiá-
rios dos projetos aprovados e observar se a proposta apresentada man-
tém o objetivo, a ação principal e a área de abrangência geográfica do 
projeto original, conforme orientação recebida pela Diretoria do Fundo 
Estadual de Cultura;
§ 1º A câmara setorial poderá vetar, total ou parcialmente, itens de des-
pesa que considere inadequados no projeto apresentado pelo beneficiá-
rio e em seu pedido de readequação .
§ 2º A análise das readequações deverá ser realizada e devolvida à Dire-
toria do FEC em até 10 (dez) dias úteis .
viii - deliberar sobre outros assuntos submetidos às CSP’s .
3 .2 . Compete ao Presidente do Colegiado das CSP’s:
i - presidir reuniões do Colegiado das CSP’s;
ii - declarar, quando necessário, o voto de desempate no Colegiado das 
CSP’s;
III - representar as CSP’s sempre que se fizer necessário;
IV - analisar e dar parecer sobre a listagem de projetos desclassifica-
dos na pré-análise juntamente com a Diretoria do Fundo Estadual de 
Cultura, de acordo com os termos do Decreto nº 44 .341/2006 e de cada 
edital publicado;
v - deliberar sobre pedidos de vistas e diligências;
vi - deliberar sobre solicitação de consultoria especializada, remune-
rada ou não, para apreciação de projetos;
VII - deliberar sobre eventuais mudanças de classificação nos projetos 
que tenham sido inscritos em áreas inadequadas ao seu conteúdo enca-
minhadas pelos Coordenadores das CSP’s;
viii - apreciar os requerimentos formalizados pelas entidades de classe 
representativas dos diversos segmentos da cultura, com o intuito de 
obter acesso à documentação referente aos projetos apresentados, com 
a designação de data e horário para este fim, além de cuidar da notifi-
cação aos proponentes;
ix - delegar suas atribuições a um membro efetivo representante da 
SEC, caso seja necessário;
x - enviar para o Secretário de Estado de Cultura a relação dos proje-
tos analisados pelas CSP’s, conforme previsto no Art .7º, inciso ii do 
Decreto nº 44 .341/2006 que regulamenta o Fundo Estadual de Cultura, 
para que o Secretário delibere sobre a aprovação dos projetos enqua-
drados, com base em parecer sobre a sua viabilidade, em seus aspectos 
técnico, artístico e cultura .

3 .3 . Compete ao Coordenador de cada CSP:
i - convocar e coordenar reuniões da CSP;
II - definir a pauta de reuniões da CSP;
iii - decidir sobre questões de ordem relativas aos trabalhos em desen-
volvimento pela CSP;
iv - assinar e encaminhar as deliberações da CSP ao Colegiado das 
CSP’s;
v - atribuir aos suplentes, na condição de relatores auxiliares, a missão 
de apreciar projetos;
vi - solicitar ao Presidente do Colegiado das CSP’s vistas e diligências 
sobre parecer ou projeto, quando necessário;
vii - solicitar ao Presidente do Colegiado das CSP’s, quando necessá-
rio, consultoria especializada para apreciação de projetos;
viii - enviar relatório ao Presidente do Colegiado das CSP’s, com 
informações dos projetos analisados;
ix - declarar, quando necessário, o voto de desempate na CSP;
x - redigir as deliberações ou designar membro para tanto .
3 .4 . Compete ao Colegiado das CSP’s:
i - encaminhar ao Presidente do Colegiado das CSP’s sobre eventuais 
mudanças de classificação nos projetos que tenham sido inscritos em 
áreas inadequadas ao seu conteúdo;
ii - deliberar, de forma independente e autônoma, sobre a análise dos 
projetos culturais selecionados pelas câmaras setoriais;
iii - discutir eventuais mudanças nos editais e encaminhar sugestões a 
Diretoria do FEC;
iv - encaminhar atas de reuniões para a Diretoria do FEC;
v - deliberar sobre outros assuntos submetidos às CSP’s .
3 .5 . Compete aos membros efetivos das CSP’s:
i - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
ii - elaborar relatório e emitir parecer sobre cada projeto encaminhado 
pelo Coordenador da CSP, nos prazos determinados neste regimento;
iii - solicitar vistas e diligências sobre parecer ou projeto, quando 
necessário;
iv - solicitar, se for o caso, auxílio de outros membros para colaborar 
na elaboração de seu parecer;
v - declarar-se impedido, abstendo-se de relatar e votar em matérias 
envolvendo interesses de candidato à concessão de benefícios ao qual 
esteja vinculado .
4 . REGiMENTO iNTERNO
4 .1 . As CSP’s terão seu funcionamento disciplinado por seu Regimento 
interno, aprovado pela SEC .
4 .2 . O Regimento interno e as demais normas e decisões das CSP’s 
foram divulgadas no órgão oficial dos poderes do Estado e estão dis-
poníveis para consulta nas páginas 18 e 19, de 1º de agosto de 2012, 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e na Diretoria do Fundo 
Estadual de Cultura .
5 . DA SELEÇÃO
5 .1 . A Secretária de Estado de Cultura selecionará, dentre os represen-
tantes indicados pelas entidades da sociedade civil, aqueles que farão 
parte das CSP’s .
5 .2 . Na hipótese das entidades não indicarem candidatos em número 
suficiente para a composição das CSP’s, caberá à Secretaria de Estado 
de Cultura a livre indicação dos respectivos membros .
5 .3 . No caso de renúncia ou impedimento de qualquer membro das 
CSP’s, quando já iniciado o período a que se refere o item 2 .3 . caberá à 
Secretaria de Estado de Cultura a livre indicação do membro substituto, 
cujo mandato terminará juntamente com o dos demais .
5.4. A Secretaria de Estado de Cultura fará publicar no Diário Oficial 
do Estado, no prazo de até 40 (quarenta) dias após o término das inscri-
ções, prorrogável em caso de situação excepcional, a relação dos mem-
bros das Câmaras Setoriais Paritárias – CPS’s designados .
6 . DiSPOSiÇÃO FiNAL
6 .1 . Serão gratuitos e considerados de natureza relevante os serviços 
prestados pelos membros das CSP’s ao Estado de Minas Gerais .
6 .2 . Os membros das CSP’s são obrigados a manter absoluto sigilo 
acerca de todas as matérias examinadas .
6 .3 . A identidade do membro da CSP’s será mantida em sigilo na aná-
lise dos projetos .
6 .4 . Os esclarecimentos aos interessados e a orientação técnica para o 
preenchimento do formulário de credenciamento serão prestados pela 
Diretoria do Fundo Estadual de Cultura, na Cidade Administrativa de 
Minas Gerais, Prédio Gerais, 14º andar, Rodovia Prefeito Américo Gia-
netti, s/nº - Bairro Serra verde– Belo Horizonte, em dias úteis, no horá-
rio das 10 às 16 horas, pelo e-mail fec@cultura .mg .gov .br ou pelos tele-
fones (031) 3915-2719 e (031) 3915-2720 .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2015 .
 Felipe Rodrigues Amado Leite

 Superintendente de Fomento e incentivo à Cultura
 Angelo Oswaldo de Araújo Santos

 Secretário de Estado de Cultura
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Instituto de Geoinformação 
e tecnologia
Diretor-Geral: Daniel Lisbeni Marra Fonseca

Ato de Aposentadoria
O Diretor Geral do instituto de Geoinformação e Tecnologia - iGTEC, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do Processo de 
Aposentadoria nº 370 - C enos termos do art . 40, § 1º, inciso iii, alínea 
b, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de 
19/12/2003, declara aposentado o servidor LUiZ CARLOS BARBOSA 
DE MiRANDA PiNTO, MASP 1036390-1, CPF nº 109 .783 .806-49, 
ocupante do Cargo Efetivo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia – v 
– C, com proventos proporcionais, a partir de 02/09/2014 .

Atos da Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças
Ana Rosa de Carvalho vespucio

-ATO Nº 054/2015: CONCEDE, nos termos do art . 112, do ADCT, da 
CE/89, ao servidor:
- MASP 1036390-1, Luiz Carlos Barbosa de Miranda Pinto, adicional 
de 10% referente ao 6º quinquênio, a partir de 02/09/2014 .

-ATO Nº 055/2015: CONCEDE ADiCiONAL POR TEMPO DE SER-
viÇO, nos termos do art . 113 do ADCT da CE/89, c/c o inciso xiv do 
art . 37 da CR/88, ao servidor:- MASP 1036390-1, Luiz Carlos Barbosa 
de Miranda Pinto, a partir de 02/09/2014 .

ATO Nº 056/2015: CONvERTE FÉRiAS-PRÊMiO EM ESPÉCiE, na 
aposentadoria, nos termos do art .117 do ADCT da CE/1989, ao servi-
dor: -MASP 1036390-1, LUiZ CARLOS BARBOSA DE MiRANDA 
PiNTO, referente ao saldo de 08(oito) meses do Cargo Público de Pes-
quisador em Ciência e Tecnologia .

ATO Nº 041/2015: AUTORiZA AFASTAMENTO P/GOZO DE 
FÉRiAS-PRÊMiO, nos termos da Resolução SEPLAG Nº 22/03, aos 
servidores: -MASP 1036339-8, Mateus Soaris da Silva, 06 meses refe-
rentes aos 5º e 6º quinquênios, a partir de 25/05/2015 .
-MASP 1036525-2, Luciana Maria Simões Orzil, 04 meses referentes 
aos 5º e 6º quinquênios, a partir de 15/06/2015 .
-MASP 1036188-9, José Geraldo Ferreira, 04 meses referentes aos 6º e 
7º quinquênios, a partir de 25/06/2015 .

-ATO Nº053/2015: CONCEDE 03 MESES DE FÉRiAS-PRÊMiO, nos 
termos § 4º do art . 31, da CE/89 e ECE nº 57 de 15/07/2003, a servi-
dora: MASP 1036369-5, Raimunda Martins Pereira, Auxiliar em Ati-
vidades de Ciência e Tecnologia, ref . ao 6º qq . de exercício, a partir 
de 22/05/2015 .
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Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Luiz Sávio de Souza Cruz

conselho Estadual de 
Política Ambiental

Presidente: Luiz Sávio de Souza Cruz
A Comissão Paritária - COPA torna públicas as DECiSÕES deter-
minadas pela 24ª Reunião Ordinária da Comissão Paritária Alto São 
Francisco do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, rea-
lizada no dia 21/05/2015, às 13:30h, no Auditório do SEST/SENAT 
- Rua Martin Cipriem, 1 .100, Bela vista - Divinópolis/MG, a saber: 4 . 
Exame da Ata da 23ª RO de 18/12/2014 . APROvADA . 5 . Processos 
Administrativos para exame de Autorização para intervenção Ambien-
tal com Supressão de Cobertura vegetal Nativa com destoca: NRRA 
Pompéu: 5 .1 Onofre Morato Menezes/Fazenda Mato Grosso - Pom-
péu/MG - PA/Nº 02020000684/08 - área de RL: 31,6000 há - APP: 
1,9429 ha - área da intervenção Ambiental: 0,0000 ha . iNDEFERiDA . 
5 .2 Marta Duarte Machado/Fazenda Canoas - Pompéu/MG - PA/Nº 
02020001088/11 - área de RL: 38,0000 ha - APP: 19,9624 ha - área da 
intervenção Ambiental: 12,0000 ha . CONCEDiDA COM MEDiDAS 
MiTiGADORAS E COMPENSATÓRiAS . vALiDADE: 02 (DOiS) 
ANOS . 5 .3 Espólio de Antônio v . Campos/Fazenda Buriti das Porteiras 
- Pompéu/MG - PA/Nº 02020000555/13 - área de RL: 183,8000 ha - 
APP: 27,34000 ha - área da intervenção Ambiental: 0,0000 ha . iNDE-
FERiDA . NRRA Pará de Minas: 5 .4 Adão Ribeiro de Freitas Filho/
Fazenda Mandu - Conceição do Pará/MG - PA/Nº 02010000134/09 
- área de RL: 15,3600 ha - APP: 9,2000 ha - área da intervenção 
Ambiental: 0,0000 ha . iNDEFERiDA . NRRA Oliveira: 5 .5 Maria 
Helena da Silva Oliveira/Fazenda Pango - Campo Belo/MG - PA/Nº 
13020002313/13 - área de RL: 16,8200 ha - APP: 12,2567 ha - área 
da intervenção Ambiental: 0,0600 ha . CONCEDiDA COM MEDiDAS 
MiTiGADORAS E COMPENSATÓRiAS . vALiDADE: 04 (QUA-
TRO) ANOS . NRRA Arcos: 5 .6 José Severino Filho/Fazenda Manga-
rito - Formiga/MG - PA/Nº 13010001947/10 - área de RL: 5,0120 ha 
- APP: 1,2508 ha - área da intervenção Ambiental: 2,8500 ha . CON-
CEDiDA COM MEDiDAS MiTiGADORAS E COMPENSATÓRiAS . 
vALiDADE: 02 (DOiS) ANOS . 5 .7 Leslie Caetano Paolinelli de Car-
valho/Fazenda Santana/Coqueiros - Luz/MG - PA/Nº 13010002081/10 
- área de RL: 12,9476 ha - APP: 3,4975 ha - área da intervenção 
Ambiental: 9,9000 ha . CONCEDiDA COM MEDiDAS MiTiGADO-
RAS E COMPENSATÓRiAS . vALiDADE: 02 (DOiS) ANOS . 5 .8 
vicente de Paulo Rodrigues/Fazenda Cachoeirinha - Bom Despacho/
MG - PA/Nº 13010008925/12 - área de RL: 0,8300 ha - APP: 0,0000 
- área da intervenção Ambiental: 1,8700 ha . CONCEDiDA COM 
MEDiDAS MiTiGADORAS E COMPENSATÓRiAS . vALiDADE: 
02 (DOiS) ANOS . 5 .9 José vidal de Castro/Fazenda Capinal - Lagoa 
da Prata/MG - PA/Nº 13010009609/12 - área de RL: 7,8236 ha - APP: 
17,5418 ha - área da intervenção Ambiental: 9,9000 ha . CONCEDiDA 
COM MEDiDAS MiTiGADORAS E COMPENSATÓRiAS . vALi-
DADE: 02 (DOiS) ANOS . 5 .10 Luiz Henrique Morais valenzuela/
Fazenda Furnas - Luz/MG - PA/Nº 13010006038/13 - área de RL: 
15,3110 ha - APP: 3,2495 ha - área da intervenção Ambiental: 1,8078 
ha . CONCEDiDA COM MEDiDAS MiTiGADORAS E COMPEN-
SATÓRiAS . vALiDADE: 04 (QUATRO) ANOS . 6 . Processo Admi-
nistrativo para exame de Autorização para intervenção Ambiental com 
Supressão de Cobertura vegetal Nativa sem destoca: NRRA Arcos: 6 .1 
Mitsu Boshi Participações e Empreendimento/Fazenda Campo Alegre 
- São Roque de Minas/MG - PA/Nº 13010002894/11 - área de RL: 
9,3226 ha - APP: 7,7293 ha - área da intervenção Ambiental: 29,3401 
ha . CONCEDiDA COM MEDiDAS MiTiGADORAS E COMPEN-
SATÓRiAS . vALiDADE: 02 (DOiS) ANOS . 7 . Processo Adminis-
trativo para exame de Autorização para intervenção Ambiental com 
Supressão de Cobertura vegetal Nativa com destoca e intervenção em 
área de Preservação Permanente com Supressão de vegetação Nativa: 
NRRA Oliveira: 7 .1 Maria José de Jesus/Fazenda Canjicas - Perdigão/
MG - PA/Nº 13020001292/14 - área de RL: 0,6004 ha - APP: 0,4983 
ha - área da intervenção Ambiental: Supressão com destoca: 1,9165 
ha e intervenção em APP: 0,0040 ha . CONCEDiDA COM MEDiDAS 
MiTiGADORAS E COMPENSATÓRiAS . vALiDADE: 02 (DOiS) 
ANOS . 8 . Processos Administrativos para exame de Reconsideração: 
NRRA Arcos: 8 .1 vicente Cândido Pereira/Fazenda André - Japaraíba/
MG - PA/Nº 13010000746/11 - área de RL: 4,4500 ha - APP: 0,4506 
ha - Supressão de vegetação Nativa com destoca: 0,0000 ha . iNDE-
FERiDO . NRRA Oliveira: 8 .2 Geraldo Márcio Rabelo/Fazenda Fan-
gueiros - itaguara/MG - PA/Nº 13020001721/11 - área de RL: 4,8700 
ha - APP: 0,5300 ha - Supressão de vegetação Nativa com destoca: 
0,0000 ha . iNDEFERiDO . (a) José Oswaldo Furlanetto . Superinten-
dente Regional de Regularização Ambiental Sul de Minas e Presidente 
da COPA Alto São Francisco .

Por determinação da Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental Noroeste de Minas torna público que foram concedidas 
as Autorizações Ambientais de Funcionamento para os processos a 
seguir: *São Simão Montagens e Serviços Ltda. - Usinas de produção 

de concreto comum - Unaí/MG - PA/Nº 11586/2015/001/2015 - Classe 
1. Validade: 15/05/2019. *Sérgio Antônio Ghisleni/Fazenda Piratinga 
ou São Cristovão/vereda Carambola - Culturas anuais, excluindo a 
olericultura - Formoso/MG - PA/Nº15352/2005/002/2015 - Classe 
1. Validade: 15/05/2019. *Décio Bruxel/Fazenda São Gonçalo deno-
minada São Zeferino Mat . 1 .723, 14 .570 e 1 .521 - Culturas anuais, 
excluindo a olericultura - São Gonçalo do Abaeté e varjão de Minas/
MG - PA/Nº 21738/2010/002/2015 - Classe 1 . validade: 19/05/2019 . 
*Marcia Mânica/Fazenda Santo Antônio - Culturas anuais, excluindo 
a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº11744/2015/001/2015 - Classe 1 . 
Validade: 19/05/2019. *Losuir Zuffo/Fazenda Olhos D’água I, II e 
iii - Culturas anuais, excluindo a olericultura - Formoso/MG - PA/
Nº02101/2004/002/2015 - Classe 1. Validade: 20/05/2019. *Losuir 
Zuffo/Fazenda Boa vista - Culturas anuais, excluindo a olericultura 
- Formoso/MG - PA/Nº 21904/2005/002/2015 - Classe 1 . validade: 
20/05/2019. *Anastácio Alves dos Santos/Fazendas Serra Velha ou 
Serra da Luzia, Santo Aurélio, Serra da Luzia, Padre Donizete e Jeru-
salém - Cultura de cana-de-açúcar sem queima - Paracatu/MG - PA/
Nº 17249/2014/001/2015 - Classe 1. Validade: 21/05/2019. *Etson da 
Costa Nogueira/Fazenda Planalto - Produção de carvão vegetal, de ori-
gem nativa - Brasilândia de Minas/MG - PA/Nº 16831/2007/002/2015 
- Classe 1. Validade: 21/05/2019. *Luiz Koji Matsukura/Fazenda 
Matos - Culturas anuais, excluindo a olericultura - vazante/MG - PA/
Nº 12311/2009/001/2015 - Classe 1. Validade: 21/05/2019. *Irmantino 
dos Santos/Fazenda Santo Antônio dos Barreiros e Riacho dos Cavalos, 
lugar denominado Padroeira - Culturas anuais, excluindo a olericultura 
- Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 25097/2010/002/2015 - Classe 1. 
Validade: 22/05/2019. *Leonardo Nannetti de Carvalho/Fazenda Pira-
tinga ou São Cristóvão lote 17 - Culturas anuais, excluindo a olericul-
tura - Formoso/MG - PA/Nº 90213/2004/002/2015 - Classe 1 . validade: 
22/05/2019. *Sequoia Capital Ltda./UFV Parrilha I - Usina solar foto-
voltaica - João Pinheiro/MG - PA/Nº 09444/2015/001/2015 - Classe 
1 . validade: 22/05/2019 . (a) Marília Carvalho de Melo . Secretária de 
Estado Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Presidente da URC Noroeste de Minas .
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Pauta da 83ª Reunião Ordinária da Câmara Normativa e Recursal - 
CNR do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM . Data: 
29/05/2015, às 14h . Local: Rua Espírito Santo, 495, 4º andar/Plená-
rio, Centro, Belo Horizonte/MG . 1 . Execução do Hino Nacional Brasi-
leiro . 2 . Abertura pela Secretária de Estado Adjunta de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da CNR do COPAM, Dra . 
Marília Carvalho de Melo . 3 . Comunicado dos Conselheiros e Assun-
tos Gerais . 4 . Exame da Ata da 82ª RO de 15/04/2015 . 5 . Processos 
Administrativos para exame de Recurso: 5 .1 Granfélix Mineração ind . 
e Com . Ltda . - Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, rochas orna-
mentais e de revestimento (mármores e granitos) - Curral de Dentro/
MG - PA/Nº 00242/1990/018/2007 - Ai nº 1323/2007 . RETORNO DE 
viSTAS pelos conselheiros Carlos Alberto Santos de Oliveira repre-
sentante da FAEMG e Sônia Maria Costa Greco representante da 
SEDE . 5 .2 Consórcio AHE Porto Estrela - Geração e fornecimento 
de energia elétrica - Joanésia/MG - PA/Nº 00171/1994/003/1999 - Ai 
nº 241/99 . RETORNO DE viSTAS pelo conselheiro Carlos Alberto 
Santos de Oliveira representante da FAEMG . 5 .3 indústria e Comér-
cio de Polvilho Universo Ltda . - Fabricação de produtos da mandioca 
- Conceição dos Ouros/MG - PA/Nº 01423/2002/001/2002 - Ai nº 
1054/2002 . RETORNO DE viSTAS pelo conselheiro Carlos Alberto 
Santos de Oliveira representante da FAEMG . 5 .4 Departamento Nacio-
nal de Obras Contra as Secas - DNOCS/Açude de Berizal - Constru-
ção de Barragem - Berizal/MG - PA/Nº 00156/2001/002/2001 - Ai 
nº 178/2001 . 5 .5 iBATEC indústria Brasileira de Tecidos Ltda . - Tin-
turaria - Pará de Minas/MG - PA/Nº 01628/2003/002/2003 - Ai nº 
657/2003 . 5 .6 viação Cruzeiro Ltda . - Comércio varejista de combustí-
veis e lubrificantes, excluindo Gás Liquefeito de Petróleo - Ibirité/MG - 
PA/Nº 03402/2001/002/2003 - Ai nº 1074/2003 . 6 . Processos Adminis-
trativos para exame de substituição de estudos ambientais:6 .1 Solatio 
Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda . ME/Usina Solar Fotovoltaica 
- várzea da Palma1, 2 e 3 - Usina Solar Fotovoltaica; subestação de 
energia elétrica e linhas de transmissão de Energia - várzea da Palma/
MG - PA/Nº 07525/2015/001/2015 - Classe 5 . 6 .2 Solatio Brasil Gestão 
de Projetos Solares Ltda . ME - Usina solar fotovoltaica, subestação de 
energia elétrica e linhas de transmissão de energia - João Pinheiro/MG 
- PA/Nº 07640/2015/001/2015 - Classe 5 . 6 . Encerramento . (a) Marília 
Carvalho de Melo . Secretária de Estado Adjunta de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Presidente da CNR do COPAM .
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Por determinação da Unidade Regional Colegiada Alto São Francisco 
do Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/ASF torna público 
que solicitou através do processo a seguir: 1) Revalidação da Licença 
de Operação: *Sociedade Comercial Irmãos Rodrigues Ltda. - Postos 
revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas reta-
lhistas e postos flutuantes de combustíveis - Pará de Minas/MG - PA/Nº 
03943/2001/002/2015 - Classe 3 . (a) Marília Carvalho de Melo . Secre-
tária de Estado Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável e Presidente da URC/ASF .

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Rio Paraopeba do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/RP torna público que 
solicitou através do processo a seguir: 1) Revalidação da Licença de 
Operação: *AAS/Transporte de Resíduos Ltda. - Outras formas de tra-
tamento ou de disposição de resíduos não listadas ou não classifica-
das - igarapé/MG - PA/Nº 24563/2008/005/2015 - Classe 3 . (a) Marília 
Carvalho de Melo . Secretária de Estado Adjunta de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC/RP .

Por determinação da Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental Alto São Francisco torna público que foi cancelada a Auto-
rização Ambiental de Funcionamento - AAF do empreendimento a 
seguir: *Erasmo Fonseca Duarte ME/Fazenda da Barra - Extração de 
areia e cascalho para utilização imediata na construção civil, extração 
de argila usada na fabricação de cerâmica vermelha - Maravilhas/MG - 
PA/Nº 42764/2013/001/2015 - Classe 1 . (a) Marília Carvalho de Melo . 
Secretária de Estado Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Presidente da URC Alto São Francisco .

Por determinação da Superintendência Regional de Regulariza-
ção Ambiental Norte de Minas torna público que foram concedidas 
as Autorizações Ambientais de Funcionamento para os processos a 
seguir: *Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos/Aterro Sanitário - 
Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos - Lagos 
dos Patos/MG - PA/Nº 07256/2015/001/2015 - Classe 1 . validade: 
15/05/2019. *Agropecuária Baianeira Ltda. - Silvicultura e cafeicul-
tura - Ninheira/MG - PA/Nº 90062/2002/003/2015 - Classe 1 . validade: 
12/05/2019. *Telhas Salinas Produtos Cerâmicos Ltda. - Extração de 
argila usada na fabricação de cerâmica vermelha - Salinas/MG - PA/
Nº 02365/2013/003/2015 - Classe 1. Validade: 18/05/2019. *Serra-
lheria Januarense Comércio e indústria Ltda . - Serralheria - Januária/
MG - PA/Nº 31306/2013/001/2015 - Classe 1 . validade: 19/05/2019 . 
*Farmácia dos Animais Ltda. ME - Comércio e/ou armazenamento 
de produtos agrotóxicos, veterinários e afins - Espinosa/MG - PA/Nº 
17145/2007/002/2015 - Classe 1. Validade: 19/05/2019. *Marques 
& Oliveira e Comércio de Madeiras Ltda . ME - Desdobramento de 
madeira - Salinas/MG - PA/Nº 28640/2011/001/2015 - Classe 1 . vali-
dade: 13/05/2019 . (a) Marília Carvalho de Melo . Secretária de Estado 
Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presi-
dente da URC Norte de Minas .

Por determinação da Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental Norte de Minas torna público o arquivamento dos proces-
sos a seguir: 1. Licença Prévia: *Auto Posto Formosa Ltda. - Postos 
revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas reta-
lhistas e postos flutuantes de combustíveis - Francisco Sá/MG - PA/Nº 
- 29447/2012/001/2013 - Classe 5 . Motivo: A pedido do empreendedor . 
2. Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação: *Mirante 
do ibituruna Empreendimentos imobiliários Ltda . - Loteamento do solo 
urbano para fins exclusiva ou predominantemente residenciais - Mon-
tes Claros/MG - PA/Nº 30772/2013/001/2014 - Classe 3 . Motivo: Não 
atendimento a informações complementares . (a) Marília Carvalho de 
Melo . Secretária de Estado Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e Presidente da URC Norte de Minas .

Pauta da 116ª Reunião Extraordinária da Unidade Regional Colegiada 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM . Data: 29/05/2015, às 9h . Local: Sede Regional 
do Sisema - Praça Tubal vilela, 3, Centro - Uberlândia/MG . 1 . Execu-
ção do Hino Nacional Brasileiro . 2 . Abertura pela Secretária de Estado 
Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presi-
dente da URC Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Dra . Marília Car-
valho de Melo . 3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais . 4 . 

Fundação clóvis Salgado
Presidente:  Augusto Nunes Filho

Fundação Clóvis Salgado
Presidente: Augusto Nunes Filho

O Presidente da Fundação Clóvis Salgado no uso de suas atribuições legais e estatutárias JUSTiFiCA, nos termos do parágrafo único do art . 3º do 
Decreto nº 44.485, de 14 de março de 2007, as atribuições da seguinte Gratificação Temporária Estratégica. Belo Horizonte, 22 de maio de 2015. 
Augusto Nunes Filho - Presidente

NOME  MASP GTEi JUSTiFiCATivA PROJETO/ATiviDADE

 JOSÉ ÈNiO SiLvA  358498-4 GTEi-2  CS1100214  RESPONSávEL PELA GESTÃO DOS ESPAÇOS CUL-
TURAiS DA FUNDAÇÃO CLÓviS SALGADO .

 APOiO À PRODUÇÃO 
ARTÍSTiCA

Belo Horizonte, 22 de maio de 2015 . Augusto Nunes Filho - Presidente
22 700966 - 1

Fundação Clóvis Salgado
Presidente: Augusto Nunes Filho

O Presidente da Fundação Clóvis Salgado, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias,RETiFiCA: ato publicado em 13/12/2014, refe-
rente a concessão de férias prêmio, no que se refere ao servidor MAR-
COS vALÉRiO ELiAS, MASP 1035751-5, para restabelecer o perí-
odo de 02 meses referente ao 1° e 2º quinquênios, ficando um saldo de 
02 meses . Belo Horizonte, 21 de maio de 2015- Augusto Nunes Filho 
- Presidente
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Fundação Clóvis Salgado
 Presidente - Augusto Nunes Filho

O Presidente da Fundação Clóvis Salgado, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias DESiGNA PARA COORDENAR ATiviDA-
DES ADMiNiSTRATivAS, nos termos do art . 20 da Lei 14 .350 de 
15/07/2002, auferindo-lhe a gratificação de 20% do vencimento, aos 
servidores: JOELiTA MARES DE BESSA, MASP 1071947-4 e GUi-
LHERME PiNHEiRO viLAÇA, MASP 1035799-4 . Belo Horizonte, 
21 de maio de 2015 . Augusto Nunes Filho – Presidente .
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Secretaria de Estado 
de ciência, tecnologia 

e Ensino Superior
Secretário: Miguel Corrêa da Silva Júnior

Fundação Helena Antipoff
Presidente: Maria do Carmo Lara Perpétuo

PORTARiA N°7/2015
A Presidente da Fundação Helena Antipoff, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº . 180, de 20 de janeiro 
de 2011, Decreto nº45 . 826, de 20 de dezembro de 2011 .
RESOLvE:
Art .1º- Constituir comissão encarregada de prover o Processo Seletivo 

Simplificado, destinado adesignar Auxiliar de Serviços de Educação 
Básica, composta pelos seguintes membros:
i-Luciene Millo Campos – MASP 1018107-1
ii-Patrícia Saragony Zagnoli Gomes MASP1018913-2
iii-João Batista Rodrigues – MASP13912597
Art . 2º - Fica designada para presidir a Comissão a Servidora, Luciene 
Millo Campos - MASP 1018107-1 .
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas as 
disposições em contrário .
Art . 4º - Publique-se esta Portaria que entra em vigor na data de sua 
assinatura .
Art . 5º- Revogam-se as disposições em contrário .
ibirité, 22 de maio de 2015 .
Maria do Carmo Lara Perpétuo
Presidente

22 700938 - 1
GOvERNO DO ESTADO DE MiNAS GERAiS

EDiTAL SEPLAG/FHA Nº . 01 /2014, de 25 de novembro de 2014

CONCURSO PÚBLiCO PARA PROviMENTO DE CARGOS 
DAS CARREiRAS DE ASSiSTENTE TÉCNiCO DE EDUCAÇÃO 
BáSiCA, ESPECiALiSTA EM EDUCAÇÃO BáSiCA E PROFES-
SOR DE EDUCAÇÃO BáSiCA DO QUADRO DE PESSOAL DA 
FUNDAÇÃO HELENA ANTiPOFF

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Fun-
dação Helena Antipoff – FHA e o instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação – iBFC, no uso de suas atribuições, COMUNiCAM:

1 . O resultado dos recursos contra a nota de títulos estará disponibili-
zado para consulta no endereço eletrônico www .ibfc .org .br, na data de 
25/05/2015, a partir das 15 horas .

2. O Resultado Preliminar (classificação) contendo o somatório das 
notas estará disponibilizado para consulta no endereço eletrônico www .
ibfc .org .br, na data de 25/05/2015, a partir das 15 horas .

Maria do Carmo Lara Perpétuo
Presidente da Fundação Helena Antipoff

 HELvÉCiO MiRANDA MAGALHÃES JÚNiOR
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

22 700901 - 1

m277155
Realce


