DO MEIO AMBIENTE (CODEMA) DO MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA/MG

Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 18 (dezoito)
horas na sede da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, situada à Rua Atanásio José
Gonçalves Boaventura, n° 144 - Centro; iniciou-se a segunda reunião do ano de dois
mil e dezenove, do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente
“CODEMA”. Na ocasião, reuniram-se os Conselheiros, bem como, convidados e
membros da AMAPAR (Associação dos Municípios da Microrregião do Alto
Paranaíba); e representantes da Unipam (Universidade de Patos de Minas). Houve
apresentação dos mesmos, e, posteriormente, discussão e aprovação da
Deliberação Normativa 01, de 17 de maio de 2019. O Conselheiro Marcelo Ribeiro
Pereira requisitou vista e análise da mesma, sendo concedido pelo Presidente do
Conselho. Na oportunidade foi conferida a palavra, ao senhor Agno (representante
da AMAPAR) e senhor Tiago (representante da Unipam); os quais esclareceram
como se efetivará a parceria entre o Município e as referidas entidades, bem como
toda tramitação acerca dos projetos e licenciamentos. Destacou-se a importância do
Consórcio, uma vez que os Municípios, como Rio Paranaíba, não possuem estrutura
administrativa necessária para realização de tais licenciamentos; optando assim,
pela parceria entre os Municípios de Guimarânia, Cruzeiro da Fortaleza, Serra do
Salitre, Tiros, Carmo do Paranaíba e Varjão de Minas; estabelecendo assim, o
Consórcio que abrange os profissionais da Unipam, os quais realizarão todo
processo de fiscalização e emissão de laudos técnicos para futuros licenciamentos
ambientais. Reiterou-se o papel do CODEMA, acerca da aprovação ou reprovação
das referidas licenças ambientais. Foram feitos questionamentos sobre a forma que
será realizada a efetivação dos Licenciamentos Ambientais, sendo que todas as
dúvidas foram sanadas em relação ao que foi apresentado. O senhor Admilson
(representante da EMATER), sugeriu que fosse feito um calendário anual, que
predefina as datas das reuniões do Conselho; sendo assim o senhor Presidente,
propôs que cada membro apresente, na próxima reunião, sua sugestão acerca do
referido calendário; o que foi prontamente aceito por todos os membros. Nada mais
havendo, o senhor Presidente deste Conselho, encerrou, às 19 horas, esta reunião,
e eu, Andrea Moura de Oliveira Resende, lavrei a presente Ata, que vai por mim
assinada, bem como pelos demais membros.

