
Eletrica).Nada mais havendo, encerra-se esta ata devidamente assinada e achada confomie pelos membros. Extrema,
Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2021.
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Prefeitura Municipal de Extrema
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental CODEMA

Ata da Centesima Vigesima Oitava Reuniao Ordinaria

As nove horas do dia 21 de maio de 2021, reuniu-se na sede da Secretaria de Meio Ambiente o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental — CODEMA. 0 novo Presidente do CODEMA, Sr. Kelvin Lucas Toledo Silva, abriu a sessao, se
apresentou aos membros do Conselho e demais presentes, cumprimentando-os,e em seguidadiscorreu sobre a pauta da
reuniao. Em seguidadeu inicio a aprovacao das Licengas Ambientais emitidas "ad referendum", dos seguintes
empreendimentos: JD Materiais para Construcao Ltda (Licenga de Instalacao em carater corretivo+Licenca de Operacao);
Duracell Comercial e Importadora do Brasil Ltda (Licenca de Operacao em Carater Corretivo); Pandurata Alimentos Ltda
(Revalidacao da Licenga de Operacao — COPAM e CODEMA); GenommaLaboratories do Brasil (Licenca de Operacao em
Carater Corretivo); Carvao Minas Industria e Comercio Ltda (Licenca de Operagao em Carater Corretivo);Bacardi Martini do
Brasil IndUstria e Comercio Ltda (Licenca de Operacao em Carater Corretivo);Barasch IndGstria e Comercio de Produtos
Eletroeletronicos Ltda (Revalidacao da Licenga de Operacao) e Lucimara Barbosa Grespan ME (Revalidacao da Licenga de
Operacao).A aprovagao das licengas foi colocada em discussao e, posteriormente, colocada em votagao, sendo
referendadas por todos os membros do Conselho, a exceg5o da conselheira Maria Lucia Borges Silva, que foi contraria a
concessao da Licenga Ambiental ao empreendimento Carvao Minas Industria e Comercio Ltda e se absteve quanto aos
demais empreendimentos. Na sequencia o Presidente deu inicio a deliberacao dos processos para a concessao das
licengas ambientais referentes aos empreendimentos: Industria Metalurgica FRUMLtda — Aterro (Licenca de Operacao em
Carater Corretivo); Skytech Telecom Industria e Comercio Ltda (Licenga de Operacao em Carfiter Corretivo) e Johnson &
Johnson do Brasil Industria e Comercio de Produtos Para Saude Ltda (Revalidacao da Licenga de Operagao). Os processos
foram colocados em discussao e, posteriormente, colocada em votacao a concessao das respectivas licengas, havendo 01
abstencao e sendo aprovada a concessao pelos demais membros do Conselho. Posteriormente o Presidente deu inicio a
analise dos recursos administrativos em 2 a instancia dos seguintes autos de infracao: Al no 014/2020 e Al no 015/2020
(ambos referentes ao empreendimento Pandurata Alimentos Ltda); Al no 010/2020 e Al no 011/2020 (ambos referentes ao
empreendimento Ball do Brasil Ltda); Al no 004/2018,Al no 005/2018, Al no 006/2020, Al no 007/2018, Al no 016/2018, Al no
017/2018,Al no 018/2018, Al no 019/2018, Al no 020/2018 (estes referentes ao empreendimento Companhia de Saneamento
de Minas Gerais — COPASA). Foi informada a retirada de pauta referentes aos autos de infracao n o 021/2018 e no 002/2019
(ambos em nome de Francisco Ronaldo de Lacerda) em virtude da solicitagao do autuado, com a justificativa de que
desconhecia a analise de seu processo nesta reuniao. 0 presidente entao passou a palavra a advogada do
empreendimento Pandurata Alimentos Ltda, a qual explanou sobre os motivos pelos quais julgava ser improcedente o
objeto das autuacoes. Em seguida o Procurador Juridico do Municipio, Sr. Walace Ferreira Aquino tomou a palavra,
rebatendo os argumentos da advogada.Na sequencia o processo foi colocado em discussao e, posteriormente, aprovado
por unanimidade o nao provimento do recurso. Os pr6ximos recursos analisados foram da empresa Ball do Brasil Ltda,
momento em que o presidente passou a palavra a advogada da empresa, que explanou, primeiramente, a respeito do Al no
010/2020. Apos a fala, o Procurador Juridico Municipal concluiu pelo provimento do recurso e a nao manutengao da
penalidade imposta a empresa, sendo ele acompanhado pelos membros do conselho, apos o recurso ser colocado em
discussao e votacao pelo presidente. Em sequencia a advogada falou a respeito do Al no 011/2020, solicitando a revisao do
valor da multa aplicada. 0 Procurador Juridico Municipal concluiu pelo provimento parcial do recurso, ou seja,a manutencao
da penalidade imposta, porem abrindo a possibilidade de revisao do valor da multa pela equipe tecnica da Secretaria de
Meio Ambiente, sendo novamenteacompanhado pelos membros do conselho, apos o recurso ser colocado em discussao e
votacao pelo presidente. A pr6xima empresa a ter os seus recursos analisados foi a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais — COPASA, a qual nao enviou representante a reuniao para manifestag5o oral. Apbs a contextualizacao dos autos
pela equipe tecnica da Secretaria de Meio Ambiente, o presidentecolocou os processos em discussao, sendo o nao
provimento de todos os recursos aprovados por unanimidade. Posteriormente foi iniciado o processo de deliberacao da
Minuta de Deliberag5o Normativa no 020/2021, que altera a redacao de dispositivo da Deliberacao Normativa no 012/2017.
Foi modificado o inciso III do artigo 7

0
 da DN no 012/2017, bern como acrescido o inciso X ao mesmo artigo. A conselheira

Maria Lucia Borges da Silva entendeu, a principio, que as areas a serem submetidas a terraplanagem poderiam ser areas
de grande extensao, porem foi explicado a mesma, tanto pela conselheira Marilia Aparecida de Toledo, representante da
Secretaria de Obras e Urbanismo, quanto pelo presidente, que se trata de loteamentos urbanos residenciais ou
predominantemente residenciais, devidamente regularizados. Assim, a minuta da Deliberagao Normativa n° 020/2021 foi
colocada em discussao e, posteriormente, colocada em votag5o, havendo 01 abstencaoe sendo aprovada pelos demais
membros do Conselho.Em seguida o presidentepassou para os informes, concedendo a palavra ao gerente de meio
ambiente, Sr. Benedito Arlindo Cortez, o qual citou as aches realizadas no ambito do Projeto Conservador das Aguas, tais
como: ampliacao do viveiro de mudas, restaurag5o florestal e aquisig5o de novas areas, visitas de instituicoes ao Projeto,
bern como a instalacao de cameras fotograficas (cameras trap) na area da Sede do Projeto, para o registro da
biodiversidade local. Em seguida foi passada a palavra ao Gestor Ambiental, Sr. Paulo Henrique Pereira, o qual citou as
awes realizadas no Projeto Conservador da Mantiqueira. Na sequencia o Presidente retomou a palavra, falando sobre a

li mpeza publica do municipio e a aquisig5o de um caminhao compactador de residuos, o qual possui a melhor tecnologia
para essa finalidade e auxiliary bastante na coleta de residuos urbanos na cidade. Citou tambem a inteng5o do municipio
em celebrar uma PPP (Parceria Publico Privada) para condugao do projeto da UTGE (Usina Termoquimica de Geracao


