
Prefeitura Municipal de Extrema
Conselho !üunicipalde l)eseuxohi mento Ambiente! CODEMÁ

Ata da Centésima V④éslma Reuni80 Ordinária

Às nove horas do dia 14 de junta de 2019. numa-se nia sede da Se«etaíia de Meio Ambiente o Conselho Municipalde Desenvfolvinlento
Ambiental - CÕDÉMA. O Pmsidente abriu a sessão, cumpíiíwtou os membros do C«tseltn e alemãs pnseMes B apnnntou a palita da'l
reunião. A quantidade d membros não foi slãcierlte pam que se tivesse quorum para a$ deliberações, tendo o pmsideMO solicitado a leitura
dos píucessos de licenciamento ambieíüal pam serem nfenrldados em íniniáo posterior. assim como a ata da liga reuniüe oídináíia. -- l

Centralde Núcleos siliciosos Ltda. estes na ntodatídade de ltcerlça de apa'ação (LO); Kidde da BrasiILtda e Tranlspaítada'a Log vale Lida, -i:J
estes na modalidade de licença de operação Corretiva (LOC) e Loteamento Mirante do Mação, na modalidade de licença prévia e licença de
instalação <LP+LI). Em seguida o pmsidente inlbmtou sobe a ptucewa de indefedltleMo de liçendamento ambiental da empleendimenlo
Concmlongo Sewigas de Concí»lavem Lida, quü havia sido mtiízdo da pauta da ínlMão antevia paa averiguação do iíTe8ulalidades, !ermo
sido dada UM preza do 20 dias à empresa peia que ela se ítunife«e quiardo à adequação das questões ambientais que impedem o
píosngwmefliü dü pi'ücessa delicenciümento ambiental. PosteiionneMe, loi infbmlada üas contsoheiios sobra o iftdeferSrvientü do Procesn l
n' 002/20{8/Qa1/20í8 Loteamento Fuja 3 SPE Ltda. actuado à mortiaMe do pane de captação de água do município. impedindo Q
parcelamento do solo conforme a Deliberação Nomntiva CODEMA Q14/2Q17.0 nsponsável pela empnertdimüMO. sr. M8ícQIQ Yoshiü'l
Nonoyama, se manifestou. em síntese. no sentido de que "o CODEMA. apesar de possuir caráter normativo, não tem capacidade para
criação de leis. exdusividade do Poder Legislativo e que a matéria em dbaissão só poderia sor tmtüda através de lei complementar. além de-ll
que a plano dirdw vigeNe autoriza D parcelamento do solo nü boca! proposto e que a deBbemção nomlabva não pode ilüerferir na
teíritaialidade'. Em seguida, o Presidente disse que a Deliberação Nomlativa Re 01'U2017 se baseou nla !ei estaduialque dta a importância.l.l
da píotoçãa dos mananciais d abastnimeMO pública ê que o indefürtmento do processo se baseou em paw técrlie0 9 paw iuHüiço.
alem de enfatizar que qualquer processo similar será tratado da mesma comia 8 eom a devida impaídalidade. Em so0uida solicitou a.B
manifestação do assessor jurídico da pnfeitura municipal sobra Q toma om discussão. que disse que as questões foram suficientemente
analisadas na procuradoria jurídica, em primeira instância de julgamento e num segundo momento. quando fai interposto Q recurso
administrativo. Q qualfoi analisado inclusive por outra assessoria juTídicü. com a 6çnalid8de de guarda a
Constituição Federü píecaniza qua é compet4ltda comum aos municípios t! ar sobra a questão amb4oílta! em
Deliberação Normativa lto Q1«2017 se ampara tanto nâ !egistaçüa municipal, quanto na estaduale federal, sendo qun a
proíbe o paicelameMO de saia à montante dos pontos de captação de águia para abadecimefilo púnica. Enf8tizoii que os afBumenlos
aposentados na mcumo e que fiam an\alisados pela Ptocuradoría Jurídica náa foram sulicieMes pam didir Q eMettdimet'ito emRlda em i
parecer técnico da Secretaria de Meia Ambiente, não sendo capaz do demonstrar a inconstituçionalidõde da RQm18. reiterando a
indeferimento da processo administrativa. o presidente citou que o Plano Diretor passará por mvisão e que o texto da Deliberação Normativa .l
n' 014/2017 o integrará. Em seguida Q Pnsidente passou pam os infamles, citando sob» 8 futura çonstíução da urina temloquimica no
municiNo, tema jú abordado em üutrus ⑤uniõ8s da CODEMA, e a intenção de sua imNantaçàa utHaanda { cubos pfüpfios
que o p:arejamento para os tlâmitBS legais da pnocadimento íidtatóriü já está em uu início. O investimento seta em
mais 8 a pmvisãa da unido da opor:uçao da unha é dezembro de 2Q20- Em seguida falou sabe a fiíulizaçào

do Praceta Canservadw da3
falou sabre a Educação Ambientalna município e a Semana Intima de Pnvençãa de Acidente do Trabalho
IAmbionto. Nada mais havendo, encera-se esta ata devidamente assinada e actuda conbmla pelas membros.

estadual

tomo de 3G milhões de

em que estwe presume íw município de Queluz-$P e o inicia da processo naquele mwiiçipia, Citou o avança
Águas nas demais si.ib-bacias da MuNCÍpiQ. Em seguida passam a patavn à gennte de Meia Ambiente, que

acorda na $ecmtarla de Meio

Extnma. Estado de Minas Gerat& aa$ 14 de Junta de 2D19

Pauta Henrique Remira (T)
BenedBo .Aíiindo Cürtw {$} ⑩

Jasé Cütlas Zambone (T)
$m õiáãa Exewtivo

Wulace Aquína Fortim digo

Edvalda de $ouza Santos Júnior {T)

j⑩$u$ Rodrigw6 Erez {T)

Marmelo Aparecido de Amújo {'r)

Jogo Calixta de Morais

-+
-+
-+

Q«ama de Loufdos R, P9①jrg {$}

Antodtào Cama $everino($}

Raquel Junqueira Casta (T) relia Jüãa de Fatias NetaÍ$)


