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Ata da Centésima Vigésima Segunda Reunião Ordtnárla

Às nove horas do dia 06 de setembro de 2019. reuniu-se na sede da Secretaria de Meio Ambiente o Conulho
Municipal de pese.nvatvimento Ambiental - CODEMA. O Presidente abriu a sessão, cumprimentou os membros do
Conselho e demais presentes, @n9entou a paga da reunião e em sequênci colacau a ata da 121' nuniáo
ordinária em di8cuBsáo, sendo aprovada por unanimidade. Em sequência deu inicio aos processos de deliberação
das Licenças Ambientais, solicitando a leitura do parecer técnico e jurídico referente aos empreendimonto$: Galeria
Química e Farmacêutica Ltda, Extrema Log Ex Armazem GeraILtda e CRM Ind, e Com. de Alimentas Ltda. estes
na modalidade de licença de operação (LO), sendo a última uma revalidação de LO - TOPAM; Intecam Serviços de
Logística l.tda. este na modalidade de !icença de instalação corretiva e licença de operação (LIC 4' LO); Soâ Fiam
Indústria 8 Comérda da Plásticos Ltda. esta na modalidade de Licença de Opeíaçáa Carrotiva'(LOC) 8 Lotoamonto
Vivendas CAP Extrema 1, na modalidade de Licença Prévia o Licença de }n8talação (LP + 'LI). Em seguida w
processos foram colocados em disçuwão e. posteriarmenta, colocada em vataçãa a cone ssáo das respectivas
licenças. sendo aprovadas por unanimidade. Posteriormente Q Presidente passou para a8 infarmos. falandosobro Q
Prometo Consewador das Águas e os trabahos de restaulaçáo Mental que estão sendo realizados na área
adquirida rto bairro dos Toneíttes(Fazenda Atalanta}. Falara sobro o prooes80 do aquisição de Dará área no bãrTO
das Lajes, de 18 hactaras e da iMorlção do município em adquira mais á④a$ no$ demais bairra6 ao norte do
munteípio de Extrema. além de firmar temtas de compromisso com proprietários rurais nestes locais. para que eles
participem do. Prolato Conservador das Águas. Citou om seguida o Praloto Can8ervador da MarWqueira 'o vista
realizada no dia 14 de agosto de 2019 na Universidade Federalde Viçosa, em que realizou palestra para o$ alunos
do curso de Engenharia Florestalsobre Q Prometo, A Universidade tem a intenção de ampliar o Prometo Conservador
da Mantiquoíra até aquela região. Falou sobre Q processa licítatóría da Urina Temloquimica que será instalada em
Extrema. na modalidade de Tomada de P⑧ços, em que apenas uma empresa participou do processo, sendo a
única habilitada. A expectativa. segunda o presiden⑩, é qute o+a sola instalada em 2020 o Q início do sua operação
$e dê em.2021, Explicou que a emissão da licença ambientalda urina será concedida pelo Estado, através'da
Sopram- Sulde Minas. localizada em Varginha. senda a documentação farmalízada junto a este órgão. De acordo
com o presidente, a capacidade de processamento de resíduos da Urina se inidará oom 60 toneladas/dia, podendo
chegar a 110 toneladas/dia, devido à possibilidade do ampliação por módulos, Em seguida, o presidente mostrou
ao$ conselheiros Q modelo da placa a $er utilizada nas áreas de restauração florestal. em que foram eompen8adas
as emissões de gases de efeho estufa realizadas pelas empresas, no âmbito do processo de licenciamento
ambiental municipal, As placas indicarão qual empr08a está realizando a compensação nlaquüle local.
Posteriamente. o presidente apresentou aos conselheiras e demais wesentes as duas {wvas técnicas ambientais
da Secretaria de Mõa Ambiente: Pri8dta Gonçalv08 Machado Stock 8 Frandety Apa④cida Lope8. Na 8equênda
passoli a patavm à gerente de meio ambiente Patrícia Omura, que citou a$ açõe$ de educação ambiental
realizadas no município. Nada mais havendo. encerra-se esta ata devidamente assinada B achada confomle pelos
membros. Extrema, Estado de Minas Gerais, aos 06 de setembro de 2019.


