
Prefeitura Municipal de Extrema
Conselho Municipal de Desenwolximento Ambiental CODEMA

Ata da Centésima Décima Sétima Reunião Ordinária

Às nove horas do dia 08 de março de 2019, reuniu-se na sede da Secretaria de Meio Ambiente o Conselho Municipalde
Desenvolvimento Ambiental-- CODEMA. O Presidente abriu a sessão, cumprimentou os membros do Conselho e demais
preserltes, apresentara a pauta da reunião e em sequência deu inicia aos processos de deliberação das Licenças Ambientais,
solicitando a leitura do parecer técnico e jurídico referente aos empreendimentos: Dalka do Brasil - Acqualimp. Sequóia
Logística e Transportes SA. Festcolor Artigos de Festas Ltda e Tex Courier SA, estes na modalidade de licença de operação
corretiva (LOC)l Loteamento Parque dos Jatobás. este na modalidade de Licença Prévia e de Instalação (LP + LI). além de
BTS Vlll Empreendimentos Imobiliários. este na modalidade de licença de instalação corretiva (LIC) -- o representante da
empresa solicitou alguns ajustes nas condicionantes 2, 7 e 8, sendo acatadas pelo Conselholem 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): Fabrinox
Indústria e Comércio Lida, Natique Indústria e Comércio Ltda e Becomi Comércio de Minérios Ltda. Posteriormente, os
conselheiros consideraram aprovada a ata da 116' reunião ordinária do CODEMA. encaminhada previamente. Em seguida o
presidente passou para a deliberação da revisão do Plano Municipalde Saneamento Básico (PMSB) e do Plano.Municipalde
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Extrema, explicando que em 2015, através de recursos do comité de
Bacias PCJ. foi feito o Plano de Saneamento Básico de Extrerrn, com a contratação de empresa especializada e que tai plano
engloba a parte de resíduos sólidos. esgotamento sanitário e águas pluviais. Após a Finalização e ntrega do Platm pela
empresa contratada, foram constatadas algumas inconsistências no documento, principalmente no que se referia a
informações passadas pela Companhia de Saneamento @ Minas Gerais - COPASA e dados reportadas pela população de
Extrema à Prefeitura como falta de água em determinados bairros, lançamento irregular de esgotos sanitários. entre outros. A
partir daí entendeu-se que haveria a necessidade de realização da revisão do Plano, cam as devidas correções do.que estava
Inconsistente e revisão dos dados que se mostravam adequados. Posteriormente foi realizado processo licitatório pela
Prefeitura de Extrema, contratando-se empresa para realização da revisão do Plana, trabalho executado no ana de 2016 e qual
contou com apresenta@o dos principais pontosde revisão em audiência pública. por representante da empresa..Em seguida.
o presidente solicitou que o Supervisor de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Lulas velloso Alvos.l
apresentasse aos conselheiros e aos demais presentes o resumo da referida revisão do Plana: em que o mesmo destacou os
principais pontos de atualizaçãa - abastecimento de água, esgotamento sanitário e águas pluviais e a proleção de dados para
20 anos - até 2039. Retomando a palavra, o presidente colocou em discussão e. posteriormente, colocou em votação a
revisão do Plano Municipalde Saneamento Básico (PM$B) e do Plano Municipalde Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) de Extrema, sendo aprovado por unanimidade, com fundamento na Lei Municipaln'. 3.902/2019. Vale ressaltar que
a aprovação do PMSBe do PMGIRS. pelo CODEMA, ocorreu com fundamento na Lei Municipaln. 3.902. de 12 de fevereiro del
2019, especialmente no Capítulo Vll, que delegou ao CODEMA as atribuições de Conselho Municipalde Saneamento Básico.
tornando-o instância superior de nívelestratégico do Sistema Municipalde Saneamento Básico do Município de Extrema. nos
termos dos artigos 13, capuz 8 14, incisos IV e Vllda supracitada Lei Municipal. Postariomlento. Q presidente passou para.os
infomies e falou sobre o Pnojeto Conservador das Águas, enfatizando mais 07 contratos firmados em 2a19 com proprietários
rurais, a expansão do Prometo em área adquirida pelo município do bairro dos Tenentes - Fazenda Atalanta e a partir !aí para
as Sub-bacias do Juncam, Furnas. bairro dos Pessegueiros, Godos, abrangendo toda a face norte do município. Sobre o
Conservador da Mantiqueira, disse que alguns municípios paulistas já estão se aderindo ao Prajeto - Cunha/SP, Cruzeiro-SP e
Paraibuna/SP. Citou presença de pesquisadores da WRl: »br/d Resources /nsfrtufe, que estão realizando monítoramento das
áreas de restauração florestal em Extrema com o auxílio de drones para avaliação e posterior tomada.de .ações.
Postoriormonte o presidente passou a palavra ao conselheiro José Mana do couto. do SINMEC e ao conselheiro Hélio Jogo del
Farias Neto. da ElvIAI'ER. Nada mais havendo, encerra-se esta ata devidamente assinada e achada conforme pelos membros
Extrema. Estado de Minas Gerais, aos 08 de março de 2019. "'"'*-,.*n-.,.+--,-'--,,-,--*+mu*+m-n*+'n-*-n"n
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