
Prefeimra Municipal de Extrema
Conselho Municipalde Desewohimento Ámbientai COI)EMA

AÜ da Centésima Vigésima Tercelm Reunião Ordinária

Às novo homo do dia 18 de outubro do 2019. reuniu-se na sede da Socretarfa de Meio Ambionto o Conselho
Municipal do Desenvolvimento Ambiental DOMA. O Pres⑥ante abriu a sessão, wmprimontou os mombr08 do
Conwlho e demab pn80nteõ, aprowntou a pauta da reunião 0 8m 8equêneb colocou a ate da 122' reunião
ordinária om disçu&8áo, findo aprovada por unanimidade, Em wquência dou ínído aos processos do dotibemção
das Liconça8 Ambientais, solicitando a leitura do parowr técnico e juddiço nfenonte aa empreendímerltas:
Concrotongo Sorvlças de Conçretagem Lida. Elétria Danúblo Indústria e Comércio de Materíols Elétrlcos Ltda e
M3 IndústHa do Mel08 de TranspoRe6 Sustentáveis Lida. entes na modalidade de licença do operação om carátor
corrosivo(LOC); RoddondaINwa Oliveira SPE Lida, este rn m®alldado de licença prévb 8 licença de In8talaçáo
(LP+LI)i A.C,A Emproendimont08 8 Paüçipaçóes Etnfl (Galpão Rua J080pha Games. de .Souza) B A.C.A
Empreendimentos e Participações Eireli(Galpão Entrada Municipal José Gemido Aparecido Fisgâo). estes na
modalidade do licença do instalação em çarátor wrretívo (LIC)l Barry Callebaut Bra8íl IndúetHa ê Coménío de
Produtos Alimentados Ltda 8 Máxima Loglsti② B DistHbuição Lida EPP. entes na madatidado de Licença de
Oporaçáo (LO). Em seguida 08 processos foram colocados em dt8cus8áo e, pogteriormante, colocada em votação
a cançes8ão da8 ④8p8cüva8 liçença8, sendo aprovadas por unanimidade. PwteríamTonte o Presidente ir#ormou o$
proasn8 0m revalidação da Llança do Opemçáo (RevLO): Auto Peças Carbono Ltda B AKa Swon Embalagens,
tndústría o Comércio Ltda. Em wguida o Presidente passara para os infomTos, fabndo sobro o Projoto Conservador
das Águas 6 0 inicio das açõos de restauração $orestat na região norte do município (Fazenda Atalanta)t.tratou
também 80bn a trabalho de Incentivo à Gría⑩o de Re8erva8 Particular08 da Património Natural (RPPN's)
municipais na ngião, assim como ocorre nas demais sub-bacias do município. Citou a processa de aqyísíçáo de
nova área de IB hectares para o pro⑩to, Informou a realim⑩o do pal08tra que ⑩z om Fortaleza-CE abro o
Prometo Conservador das Águas, Db8e 80bre a continuidade de vi8ita8 ao Prometo por Unhenidades, escolas e
demal8 entid8de8. Falou sobre eneontm realizado em Extrema, no âmbito do Prqeto Can8ervador da Manüquaira e
a$ ontidade8 que particbam do Prajeto ONC. WRle WWF), Partídparam também do enwntra representantes da
Agencia Naclonatdo Aguas (ANA) o da Iniciativa Verde, Foi definido um reananja doe núcleos do Proloto o a sua
expansão, pagando paa 25 núcleos, adontrand0 8 região da Zona da Mata Mineira Q passando do 284 para 387
municípios htegrant08, Em wguída dbtríbuiu aos conwlheKos o fotdor do Píojeto Extnma no Clima. informando
que já são 72 ompnsag com tomTog de wmproml8so $mTadas junto ao município para compensação das gagos de
efeito estufa-GEE no âmbito do processo de liwndamonta ambbntat, Falou 80l o planto realizado junto à
primeira emprega que firmou o termo de compromis80 para a compen8açáo de G&s no âmbho do licenciamento
ambiental municipal- Sigma Aço. Tubos e Perfilados Ltda. sendo finada a placa no toalha r08taumção florestal.
contemplando o& dados da compensação B a nome da ompnsa, P08teriormente falou mero a Urina Tem)oquímica
qu0 80rá implantada no munkípb. tendo sido o proc08w lícitatório homologada, Conformo o presidente, a empresa
nalizau lados as estudos noçessárí08 para doar a Urina na área que halo ftindona o Aterro Sanitária. Na
sequência passou a palavra à Patrícia amam, que dtau a8 ações do educação ambiontalroallzadas na munbfpt?.
Em seguida o Con80theim J08é Mana do Couto citou a pre80nça do roprewntant08 do 14 empresas no $1NMEC,
quostonando o não recoblmonto do resíduos industriais pelo município no Aterro Sanitário, abordando a crise
económica atuat B o quanto o não recebimento dos rosídu08 afeta tais ompnendimerttos, Falou também que o
maior vo)ume arreadatório municipal tom origem dos tributos cobrados da8 0mprosa8 B que em para o Presidente
do CODEMA estudar melhor o aso, O prBsídente dis80 que o resíduo é uma proowpaçáo do município como um
todo, sendo que a problema antralé o ãim da vida útilda abono sanitário, que se aproxima. Disse que em .março.o
SINMEC foleomunicado da ded8ãa de o município não receber a partir de então rosidu08 provenientes da indúõtHa
B que o SINMEC 60licitau um prazo improrragávelde 180 dias para que as empresas se adoqua8som a essa
roatidado B continuassem durante esse Feriado dispondo Boys rosiduos no aterro sanitário. Bonda acatado pelo
muntcípto. Como o prazo do 180 dias $o oxpírau, o município não lem condição do çantinuar recebendo 08 resíduos
da indústria, visto que o espaço útil para roçobimento dos re8ídu08 no atorTO está w 8gotando. O connlhoiro J08é
Mana do Couto disse que pred8a {er uma attematha e que a Secretaria do Meio Ambiente pred a r080lver ente
problema, mondo advoddopoto Presidente do que a responmbllidado do rosiduo gorado pela indu8tHa é dela, e
decisão da Secretaria de Meio Ambiente é técnica. devido à curta vida útildo aterro 8anitárto, Em seguida. o
conselheiro disse que a empnsa }ndú8tria Metalúrgica FRUM Lida foi notificada pela $oçreUria de Meio Ambiente
a realizar â compensação do gagos de efeito estufa no velar do R$200.000.aO a que a8 reunló06 com as empresas
para tratar do assunto foram natkadas do fomTa individual, gORdo que a cobrança é feita do fomTa taxativa o que a
lei que trata da Polítiw dg Mudanças Climáticas no município foi votada pela Câmara Municipal de forma
acelerada, não sendo ínfomTada a data do votação na Câmara Munídpal. sendo explbado pelo Pre8ldente do
CODEMA que a8 discuwõ08 sobre o tema junto à$ empresas ocorreu bem antes da aprovação da igi, tendo tido
conversas #eq(]ont08 com as ompn8a8 8 que bole no município 72 empresas já ftmlamm Termo de Compromisso
para compenwrem as duas emi8s6os. O pre8idonte oxpliwu que o valor de R$200,000,00 a 80r oompenudo p?ja
Indústria Metalurgia FRUM Lida con'esconde ao total, sendo firmado çom a empresa o pagamento.de apenas.10%
d08se valor, sendo que a proposta da emprou é wmpre avaliada, não sendo algo impositivo pela Socrotaria de



Meio Ambiente. Nada mais havendo, encerra-se esta ata devidamente awínada
membros. Extrema, E8bdo de Minas Gerais, a08 06 de B+tembro de 2a10.

o achada conforme polos

EgglQ.HIDljWutPpreira (T)
Bonedlta Arllndo Cortei (S}
António.Çy 8 de Froj④! (!)
M11jJjl4parecjda do Toledo (S)
B$qyojlunqueira Costa (T)
Hélb Jogo do Fartas Neto (S)
Antõnb Cartas Severhe(T)
rosé Mania do Couto (T)
1ll8us Radr©ues aros (T)

Executivo
Matou8 Alexandre M,Z. Oliveira rídico
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.gg$g cálido de Morais(S)
Jogo AIOgjdq$haga6 (S)

Custava Ferreh'a dos Sant08 (S)Jooé Cart08 Zambone (T)


