
Prefeitura Municipal de Extrema
Conselho Manicipat de Desemolvimento Ambiental COMEM.4

Ata da Centésima Décima Nona Reunião Ordinária

A$ nova haas do dia Q3 de meio de 2019, reuniu-se na sede da Swretaria de Meia Ambiente o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental - CODEMA. O Presidente abHu a sessão, cumprimentou os membros do Conseltn e demais
preset'lhos, aprmeritou a pauta da reunião 6 em sequência colocou a ata da '118' rwrtião ordinária em discussão, sendo
aprovada por unanimidade. Em sequência deu início aos processos de deliberação das Licenças Ambientais, solicitando a
leitura do parecer técnica e jurídico referente aas emp⑤endimentos: Blolab Santas Farmacêutica Lida e lcomm Group SA
estes rn modalidade de icença.de cação (LO); Ananda Metais Lida, Aparecido Donizete Rodrigues - DR Usirlagem 8
Concfalongo Serviços dê Conaetagem Lida. estas na modalidade do licença de operação Carmtiva(LOC); após a loitum dós
parocwes técnico 8 Jwídico do empreendimento Concrolonga Sowiços do Cona'etagüm Ltda. a conselheiro José Mana do
Couto oxpõs uma denúncia 8m rotação à empresa: B de que houve aterramento de rwíduos nos fundos do tenente da mesma.
Após discussão entre os conselheiros, chegou-se à conclusão de que o processo seria retirado da pauta para posterior
averiguação do fato pelos técnicos da secretaria de meio ambiente. Em seguida os demais processos foram colocados em
discussão e. posteriormente. colocada em votação a (nncessão das respectivas licenças. sendo aprovadas por unanimidade.'
Postefiomnnte! o presidente passai para os infbmtes. dizerldo qtm a ARSAE {Agência Reguladora de Saneamei'tto de Minas
Gaais) etlwminhou ofído à Secretaria de Meio AmbieMe infamtando que Q Fundo Muinidpal de Saneaíntento Básica de-
Extí'ema-MG foi habilitado, podendo receba o tapasse de a⑩ 4% da leGaRa ligada dos serviços de água e esgoto do
município, algo próximo de R$400.000,00/ano, recurso que será utilizado para preservação das mananciais de abastecimeMO'
de Extrema e outros programas/proyatos que o CODEMA julgar necessário. Sobre o Projato Conservador das Águas, citou
visita de r@resenlantes da Pfefoitura de Ouro Preto-MG. Disse também sobre a futura aquisição pela Prefeitura, aüavés de
desapropriação amigável, de duas amar uma localizada no baiípo das Posses e outra localizada rw bairro dos Folias com a
finalidade de alYipliaçáo das áreas de Parque NaturaIMunicipalrlo município. Falou sobre a inscrição do Prometo {tlo âmbito das'
jcompensações de gases de efeito estufa-GEE) no Prémio da ONU que será entregue {u üm do ano lu ConMéncia do Clima
no Chlle. Postariomiente, sobra Q Conservador da Mantlquaira, disse que fai encerrada a mobilização nos 14 núde08 mineiros'
do Prometo e que está sendo encetada a parte paulista e cadoça. Posteriomiente falara sobre 'assunto tratado na reunião
anterior do CODEMA referente à uslna de produção de energia. em que foi realizada conversa com a empresa que
desenvolveu a teawlogia. sendo passada por efa a infbmlaçáo de que para haver nntabilidade económica é necessária a
demanda de no mínimo 15D !andadas processadas por dia. Sendo assim, st,irgiu a ptopa'sta par pat'te da empmsâ para que'
um gmpo empresarialque finanda pmjetos na linha de energia ülnande o píojeio como altemativarlão apenm para o resíduo
Imunicipüt urbonlo. mas também das indústrias do muniçí③o, Em levantamento realizado. a$ 16 maiores empresas geradaa3
de resíduos somados ao resíduo gerado pela população atenderia à demanda de uma urina processadas de 150
toneladas/dia. Em seguida foi passada a palavra ao conselheiro José Mana do Couto que citou reunião extraordinária do PJ dia
07/W719 paa discussão de alteração do regimento intanlo. Em seguida o canselheituJosé Cartas Zalnborn quasüonou sobro
movimentação do terra possivolmQnte om arda de presBrvaçáo permanente próximo ao Corpo do Bombeiros Minta. sendo
explicado por gennⓖ da secretaria de meio ambiente que jó estava sendo verificada essa situação. Nada mais havendo
encerra-se esta aÍa devidamente assinada e achada col'ifbm» pelas membros. Extnma, Estado de'Minas Canis. aos 03 de
maio de 2019. '"'*-+-++-+"+-+*+*+*+*-++"t-+-*+*+-+-+'+*+t.-+-+--+-++-+
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