
Prefeitura Municipal de Extrema
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental CODEMA

Ata da Centésima Décima Oitava Reunião Ordinária

Às nove boas do dia 05 de abri! do 2019, reuniu-se ín sede da Secretaria de Meio Ambiente o Conselho Municipal del
Desenvolvimento Ambiental - CODEMA O Presidente abriu a sessão. cumprimentou os membros do Conselho e demais
presentes, aprenntou a pauta da reunião 6 em sequência deu início aos processos de deliberação das Licenças Ambientais, ''l
solicitando a leitura do parecer técnico e jurídico referente aos empreendimentos: C-ardoso Comércio e Indústria de Artefatos
de Cimento Ltda, Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Lida. estes na modalidade de licença de operação- corretiva 'l
(LOC)IR047 Extrema 3 Empreendimentos e Participações SA, este na modalidade de Licença Prévia e Instalação Corretiva J
(LP/LIC}. além de Supricel Logística Lida e Panasonic do BrasiILtda. estes na modalidade de licença de operação (LO); em l
seguida os processos foram colocados em discussão e, posteriormente, colocada em votação a concessão das respectivas J
licenças. sonda aprovadas por unanimidade. Em seguida o presidente informou o processo em revalidação da licença del
joperação (RevLO): Rinaldo Araújo EPP - Extrema Fogos. Posteriormente, os conselheiros consideraram aprovada a ata da
117' reunião ordinária do CODEMA. encaminhada previamente. Posteriormente, o presidente passou para os informes e falou
sobre o Prometo Conservador das Aguas, citando a obra do almoxarifado que se oncontra em sua fase finde os avanços com o
viveiros de mudas, com expectativa de produção de 200 milmudas/anos. Citou parceria com a TNC -- The Natura Cor6ervancy
je o lpê -- Instituto de Pesquisas Ecológicas para o uso de sementes de espédes nativas para restauração florestal- prometo
denominado Muvuca e o uso desta técnica no âmbito do Praleto Conservador das Aguas, como teste. Falou sobre os avanços
do Prometo Conservador da Mantiqueira em outros municípios como lgaratá-SP. Citou o avanço do Prometo Conservador das
Águas para as demais sub-bacias do município. Falou sobre ida a Boa Esperança-MG no dia'20 de março para visita a uma
urina tomloquímica, que transforma Q resíduo sólido urbano em energia elétrica, sendo um processa desenvolvido no Brasil
por empresa denominada Carbogás. Todo o materialque possui carbono em sua composição é queimado. sendo produzido
UM gás. fonte de alimentação de caldeiras, sendo produzida a energia elétrica. Dize que esta tecnologia poderia ser um
modelo para implantação em Extrema e que ela tem capacidade de processar 60 toneladas/dia de resíduos. Além da energia
elétrica produzida, há a possibilidade da produção de tijolos eco:ógicos, feitos com as cinzas do materialqueimado. A proposta .l
foi apresentada ao Prefeito Municipal. que se interessou pelo processo, solicitando que a empresa responsável fosse
convocada para uma reunião, que aconteceu no dia 03/04/2019, com a presença do diretor técnico da empresa que trabalha
na planta de Boa Esperança e do prefeito municipal de Boa Esperança. O próximo passo é a avaliação das questões
processuais e ewnõmicas. para veriütcar a viabilidade de implantação do prqeto em Extrema. Em seguida. passou a palawa à ..
Patrícia para informes sabre os praletos de educação ambientalno município. Posteriormente o presidente passou a palavra
ao conselheiro José Mana do Couto, do SINMEC, que citou trabalho realizado pcf pmdutoí oral de EHrema. qua realiza a.
produção de alimentos orgânicos, enfatizando a importância da minimização da incidência dos agrotóxicos para a saúde
humana e a necessidade do poder público apoiar os produtores nestas condições. Nada mais havendo, encarna-se esta atâ-ú
devidamente assinada e achada conforme pelos membros. Extrema, Estado de Minas Gerais. aos 05 de abril de 2019.
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