
 

Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente

    Conselho Municipal de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo Administrativo: 00
 

DECLARAÇÃODE NÃO PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente de Coromandel 

DECLARA, por requerimento do interessado, que o empreendimento 

COQUEIRO DO SANTO INÁCIO E FAZENDA BO

16.493, sob arrendamento de 

043.602.916-20, desenvolve as atividades de

floresta plantada (G-03-03

nativa/aproveitamento do rendimento lenhoso (G

potencial poluidor das atividades inferiores

Normativa COPAM nº 213, de 22 de fevereiro de 2017, ou 

está enquadrada na referida Deliberação, não sendo, portanto, passível de 

licenciamento ambiental para

do Meio Ambiente – CODEMA.
 

Declara ainda que o requerente não está dispensado

autorizações junto aos órgãos ambientais competentes, tais como outorgas de uso 

dos recursos hídricos e autorizaçõespara intervenção ambiental.

Validade de 05 (cinco) anos, com vencimento em 

Fernando Breno Valadares Vieira

 

Prefeitura Municipal de Coromandel 

Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

  

Processo Administrativo: 007/2022 

 
DE NÃO PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CERTIFICADO Nº 002/2022 

 
 

A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente de Coromandel 

equerimento do interessado, que o empreendimento 

COQUEIRO DO SANTO INÁCIO E FAZENDA BONITO DE BAIXO

, sob arrendamento de ENIO GONÇALVES PINHEIRO, inscrito no CPF de n° 

desenvolve as atividades de Produção de carvão vegetal oriundo de 

03-4) e Produção de carvão vegetal de origem 

nativa/aproveitamento do rendimento lenhoso (G-03-04-2) e 

potencial poluidor das atividades inferioresàqueles relacionados na Deliberação 

, de 22 de fevereiro de 2017, ou ainda, que a

ferida Deliberação, não sendo, portanto, passível de 

para seu funcionamento pelo Conselho Municipal 

CODEMA. 

requerente não está dispensado de obter outras licenças e/ou 

s órgãos ambientais competentes, tais como outorgas de uso 

dos recursos hídricos e autorizaçõespara intervenção ambiental. 

 

Validade de 05 (cinco) anos, com vencimento em 16/03/2027

 

Coromandel, 16 de março de 2022

 

 

Fernando Breno Valadares Vieira 

Prefeito Municipal 

Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente  

Defesa do Meio Ambiente – CODEMA 

DE NÃO PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente de Coromandel – MG 

equerimento do interessado, que o empreendimento FAZENDA 

NITO DE BAIXO, MATRÍCULA N° 

, inscrito no CPF de n° 

Produção de carvão vegetal oriundo de 

4) e Produção de carvão vegetal de origem 

e possui porte e  

àqueles relacionados na Deliberação 

ainda, que aatividade não 

ferida Deliberação, não sendo, portanto, passível de 

funcionamento pelo Conselho Municipal de Defesa 

outras licenças e/ou 

s órgãos ambientais competentes, tais como outorgas de uso 

/03/2027 

Coromandel, 16 de março de 2022 


