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- COD6MA. O Presid nto abriu sos$ãü. cumpnmemau o$ mombms da Cartsülha e demais pre$ünt®$. apre&eNau 8 Fruta d8 r8ultíüa e
sequência colocou a$ alas da 119' e 120' reunião ordinária em discussãQ* senda aprovadas por unanimidade. Os processos de

Lida, este lu /rwda]idade de ]iceJlça de apwaçãa {LOl; Cardanis Edíema Lida,

colocada em votação a concessão das(LOC); em seguⓕa as processos fo m colocados em discussão a, posteriormente,
sendo apravad® por unlanimidade. Paatariarmente Q presidente Infamtw a procogso em
Indüstóa. Comércio. Importação e Exportação Ltda.Posteriormente. o presidente passou para os
3 SPE Lida. diwiÉido na ⓕudão afüeJiar, em qu#e disse guie {iãa houve alterações alas

revalidação da licença do operação (RevLO): Nu&aBsím
informes. abordando Q processo do Loteamento Fuja

hfamlacões dos oarecere$ técnica e jurídico. sendo3 SPE Lida. diwiÉido na ⓕudão afüeJiar, em qu#e disse guie {iãa houve

FÓNico. puta que t\qia a manibstaçãü ® óígüo sabe 8 10gandü& ® ptocHMmto que M oxnuado ü maior transpaí+tlcia passível, Em seguem

qualdiz que após o licenciamerlto ambientaldo LoteameMa Estância B8aeiro, nüo seria mais pemüido o panelamento de solo â marltaNe do
de captação de ág a do murTlcípia e que om 2015 hawo a aprwaçãa do l.,ateamoMa Parque das Manacás.
s mi ar aa +ndelwldo Lõteamentü FuP 3 $PE Lida, e lute está havendo pün+ülHüde nõ cwo, questionado ã
Mai'lacas, que estaria também acima do ponto de captação de água do municipia. solicitando abertura de processa administrativa por parte do
CODEMA honra o pfesidento do Gonse)ho. Em seguida disse qln está \rigeiÉe B poBsibilidadü de ma)ü r o parcolamorlto do solo n'ia Zonta de
E)@arlsão Uíballa !, ando 80 localiza o Latoatnento Fuja 3 SPE Uda. Em seguida, o pi'wideMe do CQDÊMA ü$se qw nãa oeste palü#idade
quando füi discu$do o píoçesso do LohmMO Estância Barteino. em 2014. ü COPA$A fa can\suttada quarlto à possibilidade do
trdameílb de esgota fatais eãca:. através de si«ema tetüáíia. ⑩ttda da ett@ttd+da que em hvtdve] ftaqunb frtomeliüa. O

pomo
estando. segundo de, em situação

iotüvacão do Ldeaíw⑩ Paíotn dos

ndsti8 t#nla legislação muinicipalpam ttat« dostB âssunta 6 clulõ a intibnçãa «# aborda 8w quntõüs n» plano
que sua revi8&a ge ⑩8t$nd⑩ até a$ dâ$ de hoje, Disse que Q cütériü «Hk do na t.ateamontõ f)&rqu8 da8
Loteamento Estância Bnreun, pois não havia !egislação muNcipal que tratasse do assunto e que Q ponto
014f2a17 é a plnibiçáo üo lançamemo de esgdo à moMaMe do pano de captação de água do
não lançará o osgüo à mürdan& e s#n. abavés de estação olwãófia de aHuaiÉes, na rodo
que $e houv« píevisãa em um nave prado em que s4a campravado o nàa lançamento do esgota do
parta de capiaçgo de água do mul\ícípio, o pton8so podotá sw iwí$+o e
não é a intslància competente pwa ab⑧rtum de Fracasso admhistrãivo coílka o
estando plleõente na reunião Q Procurador .Jurídico. $t. Mat@u8 Alexandre
medidas pertinentes quanto a possíveis ates administrativos irregulares
seguida

agosto. em que fará uma palestra sobe Q Pmyeto.
tratar 80bn a caw ão de multas do trAMA em que
amblmlats, sendo lwa de Interesse do mufl+cíPo de Extr'oma devido à pms+bl+ldade de apllwçãü
convertido da totalidade das multas 8 que pode $er revenda em investimentos a
também que IBIN8rá ixn decreb estadualan Minta

município na âmMo dü preservação do clima. Ceou o
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