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Ata da Centésima Décima Sexta Reunião Ordinária
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As nove horas do dia 08 de fevereiro de 2019. reuniu-se na sede da Secretaria de Meio Ambiente o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA. O Presidente deu início aos processos de deliberação das Licenças
Ambiohtais. solicitando a leitura do parecer técnico e jurídico referente aos empreendimentos: Intecom Serviços de
Logística Lida. Exbolt Indústria e Comércio de Parfusos Ltda. Mltsushiba do BrasiILtda e Schioppa Polímeros e Artefatos
de Borracha Ltda, estes na modalidade de licença de operação corretiva(LOC)l PRL Administração Ltda (KSM Log -
Extrema) e Loteamento ResidenciaILisboa. estes na modalidade de Licença Prévia e de Instalação(LP + Llll Multilaser
Indústria de Equipamentos de Informática, Eletrõnicos e Ópticos Ltda e Soft Film Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
estes na modalidade de licença de operação (LO)l BarW Callebaut Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
este na modalidade de licença de instalação carretiva (LIC). Em seguida os processos foram colocados em discussão e.
posteriormente. colocada em votação a concessão das respectivas licenças, sendo aprovadas por unanimidade. Em
seguida o presidente informou os processos em revalidação da licença de operação (RevLO): Extramad Embalagens de
Madeira Ltda, Caldeirada Casta e Salva Ltda e Gadotti Car Serralheria Ltda. Posteriormente, os conselheiros
consideraram aprovada a ata da 115' reunião ordinária do CODEMA, encaminhada previamente. Em seguida o
presidente passou para os informes e falou sobre o prémio recebido em Belo Horizonte, através do Prqeto Conservador
das Águas. denominado Natureza Gerais, entregue no dia 12/12/2a18 pelo Conselho Estadualde Política Ambiental:-
TOPAM. Posteriormente falou sobre a continuidade de implantação do viveiro de mudas e da construção do
almoxarifado do Prometo Conservador das Águas no bairro das Posses, sobre a parceria com a Emater nos profetas de
saneamento ambiental no âmbito do Prometo. Citou a meta de expansão do Projeto para a região Norte do município
(Tenentes, Furnas, Juncal). sendo a recém adquirida fazenda Atalanta a base para início naquela região. Falou sobre a
ida ao município de Concepção do Mato Dentro para apoiar na implantação de prometo similar ao Conservador das Águas
naquela localidade. Falou sobre os avanços do Prometo Conservador da Mantiqueira, tendo como objetivo atingir todos os
20 núcleos até o fim de 2019. Posteriormente falou sobre a audiência pública do Plano Municipalde Saneamento Básico
e Plano Municipalde Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ocorrida em 25/01/2019. e as adequações que a empresa
responsávelestá realizando no documenta após os pontos discutidos na audiência para posterior envio à Secretaria de
Meio Ambiente e em seguida aos conselheiros do CODEMA para análise e aprovação do Plano em futura reunião do
CODEMA. Citou o prometo de lei elaborado pela procuradoria jurídica do município para criação do Fundo Municipalde
Saneamento, com a finalidade de recebimento de recursos de natureza tarifária da COPASA. para criação de projetos de
proteção de mananciais no município. Nada mais havendo, encerra-se esta ata devidamente assinada e achada
conforme pelos membros.
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Ausentes sem ju

Ausentes com justificativa

Paulo Henrique Pereira (T)
Benedito Arlindo Cortez(S)
Edvaldo de Souza Santos Júnior (T)

Anelise Calção Barouch (S)

Hélio Jogo de Farias Neta (S)
José Mana do Couto (T)
Luiz Gostava de Castra Arantes - Secretário Executivo /

Walace Aquino

Marmelo Aparecido de Araújo(T)
Jesus Rodriguez Eres (T)
Antõnio Vector Basaglia(T)

AntõDJeÓCarlos Severine(S)
Eda de Lourdes R. Pereira(S)

José Almeida Chagas (S)

José Cartas Zambone(T) Renato de Pauta Souza (S)
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