
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (CODEMA), DO MUNICÍPIO DE 2 

RIO PARANAÍBA/MG 3 

 4 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h32 5 

(quatorze horas e trinta e dois minutos), de forma remota através do serviço de 6 

comunicação por vídeo Google Meet, iniciou-se a Vigésima Quinta Reunião 7 

Extraordinária do ano de dois mil e vinte e um, do Conselho Municipal de Defesa do 8 

Meio Ambiente “CODEMA”, com a presença dos conselheiros: Admilson da Costa e 9 

Silva, Alexandre Igor da Silva Resende, Carlos Raimundo da Cruz, Gimison Aparecido 10 

Ribeiro, Júlio Fernandes, Lirislaine Boaventura de Melo, Marcelo Ribeiro Pereira, Marco 11 

Antonio da Silva Pinto, Maycon Cristian de Paiva Souza e Valter Nísio Andrade Júnior. O 12 

presidente Marco Antônio iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença e, 13 

posteriormente, colocou em pauta o exame e a aprovação da ata da 23ª Reunião 14 

Extraordinária de 25 de Março de 2021 e da ata da 24ª Reunião Ordinária de 15 de Abril 15 

de 2021, sendo ambas aprovadas por unanimidade. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 16 

Os processos apresentados a seguir tratam-se de processos administrativos para fins de 17 

licenças ambientais. A classificação dos empreendimentos, segundo o porte e o 18 

potencial poluidor e a modalidade dos licenciamentos, foram analisados de acordo com 19 

a Deliberação Normativa do Copam Nº 213/2017. PROCESSO Nº RP 057/2020, 20 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ALTO 21 

PARANAÍBA – LTDA (COOALPA), inscrito no CNPJ sob o nº 04.515.822/0001-66. O 22 

empreendimento em questão refere-se à atividade de Secagem e/ou concentração de 23 

produtos alimentícios, inclusive leite e soro de leite, Código D-01-07-5, com capacidade 24 

instalada de 500,0 l/dia, situado na área urbana do município de Rio Paranaíba – MG, 25 

coordenadas 19°11’54” de latitude Sul e 46°14’13” de longitude Oeste. Pelo exposto no 26 

Parecer Técnico Nº RP 057/2020, em consonância com a Constituição Federal de 1.988, 27 

Lei Complementar nº 140/2011 e Deliberação Normativa COPAM nº 213/2017, a equipe 28 

interdisciplinar do CISPAR opinou pelo deferimento do processo, pois foram 29 

apresentados todos os documentos e informações complementares solicitados, com 30 

encaminhamento ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, para 31 

deliberação. Desta forma, o conselheiro Alexandre apresentou aos conselheiros 32 

presentes as condicionantes propostas pela equipe interdisciplinar do CISPAR. Logo 33 

após, os conselheiros estabeleceram as seguintes condicionantes: 1. Apresentar AVCB - 34 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atualizado, sendo o prazo até 90 (noventa) 35 

dias, após a concessão da licença ambiental. 2. Manter o sistema de armazenamento 36 

temporário de resíduos sólidos com a devida separação e segregação destes, em áreas 37 

distintas, de acordo com sua classificação, conforme estabelecido nas normas da ABNT 38 

NBR 10004, e obedecendo aos requisitos das NBR's 11174 e 12235, sendo o prazo 39 

durante a vigência da licença ambiental. 3. Manter arquivo com documentação que 40 

comprove a destinação de resíduos sólidos inorgânicos (papelão, plásticos, dentre 41 

outros). Caso não haja nenhuma destinação implementada é recomendável a 42 



destinação para alguma associação de catadores/recicladores ou a contratação de uma 43 

empresa que faça a destinação final ambientalmente adequada, sendo o prazo durante 44 

a vigência da licença ambiental. 4. Realizar manutenção e limpeza da fossa séptica de 45 

forma a garantir o seu perfeito funcionamento, mantendo arquivada a documentação 46 

comprobatória, sendo o prazo anualmente, durante a vigência da licença ambiental. 5. 47 

Não realizar a lavagem das caixas de transporte ou do compartimento de carga do 48 

caminhão transportador na área externa do empreendimento, sendo o prazo durante a 49 

vigência da licença ambiental. Desta forma, com as condicionantes e os respectivos 50 

prazos mencionados anteriormente, o pedido de licenciamento ambiental do Processo 51 

Nº RP 057/2020 foi aprovado por maioria dos votos. PROCESSO Nº RP 003/2021, 52 

POSTO CATIUÁ LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 02.379.529/0001-93. O 53 

empreendimento em questão refere-se à atividade de Postos revendedores, postos de 54 

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 55 

postos revendedores de combustíveis de aviação, Código C-06-01-7, com capacidade 56 

de armazenagem de 75,0 m, passível de licenciamento ambiental na modalidade LAS - 57 

Cadastro, Classe 02, desenvolvida no empreendimento Posto Catiuá LTDA – EPP, 58 

CNPJ nº 02.379.529/0001-93, área rural do município de Rio do Paranaíba/MG, 59 

coordenadas 19º12’22,91” de latitude Sul e 46º08’41,25” de longitude Oeste. Pelo 60 

exposto no Parecer Técnico Nº RP 003/2021, em consonância com a Constituição 61 

Federal de 1.988, Lei Complementar nº 140/2011 e Deliberação Normativa COPAM nº 62 

213/2017, a equipe interdisciplinar do CISPAR opinou pelo deferimento do processo, 63 

pois foram apresentados todos os documentos e informações complementares 64 

solicitados, com encaminhamento ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 65 

CODEMA, para deliberação. Desta forma, o conselheiro Alexandre apresentou aos 66 

conselheiros presentes as condicionantes propostas pela equipe interdisciplinar do 67 

CISPAR. O conselheiro Marcelo disse que sentiu falta da manifestação da equipe 68 

técnica do Cispar sobre os resultados do teste de estanqueidade dos tanques e das 69 

linhas de sucção das bombas, para saber se os dados obtidos estão de acordo com a 70 

legislação vigente. Logo após, os conselheiros estabeleceram as seguintes 71 

condicionantes: 1. Apresentar os certificados expedidos pelo Instituto Nacional de 72 

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial-INMETRO, ou entidade por ele 73 

credenciada, atestando a conformidade quanto a fabricação, montagem e 74 

comissionamento dos equipamentos e sistemas previstos no art. 4º da Resolução 75 

CONAMA n° 273/2000, sendo o prazo até 90 (noventa) dias, após a concessão da 76 

licença ambiental. 2. Apresentar AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 77 

atualizado, sendo o prazo até 90 (noventa) dias, após a concessão da licença ambiental. 78 

3. Apresentar Testes de Estanqueidade a serem realizados no SASC (tanques, 79 

tubulações e linhas de sucção), e elaborados por empresa/pessoa credenciada pelo 80 

INMETRO, sendo o prazo anual, após a concessão da licença ambiental. 4. Em caso de 81 

troca ou modificação nos tanques de armazenamento, apresentar Certificado de 82 

Conformidade expedidos pelo INMETRO das empresas instaladoras de sistemas de 83 

armazenamento subterrâneo de combustíveis, válvulas anti-transbordamento, 84 

tubulações não metálicas, dentre outros, sendo o prazo durante a vigência da licença 85 

ambiental. 5. Apresentar Relatório Descritivo e Fotográfico comprovando a limpeza das 86 



câmaras de contenção das bocas de visita dos tanques subterrâneos, bem como as 87 

manutenções preventivas e corretivas, realizadas nos equipamentos componentes 88 

(tanques, tubulações, válvulas, conexões, bombas, respiros, pisos etc) do Sistema de 89 

Abastecimento Subterrâneo de Combustível – SASC e demais sistemas de controle, 90 

conforme estruturado no Plano de Monitoramento Ambiental, sendo o prazo anual, após 91 

a concessão da licença ambiental. 6. Apresentar as análises físico-químicas dos 92 

efluentes gerados na entrada e saída da caixa separadora de água e óleo, referente aos 93 

parâmetros DBO (mg/L), DQO (mg/L), pH, temperatura, surfactantes, óleos e graxas 94 

(mg/L), sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos, fenóis e vazão média, sendo o 95 

prazo semestral, após a concessão da licença ambiental. 7. Apresentar os certificados 96 

emitidos pelas empresas responsáveis pelo recolhimento do óleo retirado da caixa 97 

separadora de água e óleo, bem como dos resíduos sólidos contaminados (embalagens, 98 

estopas, borra e areia da caixa CSAO) considerados pela ABNT NBR 10.004 como 99 

“Resíduos Classe-1” (perigosos), sendo o prazo semestral, após a concessão da licença 100 

ambiental. 8. Apresentar as análises físico-químicas dos efluentes líquidos sanitários de 101 

entrada e saída da fossa séptica do empreendimento. Parâmetros pH, DBO (mg/L), 102 

DQO (mg/L), óleos e graxas (mg/L), sólidos suspensos totais (mg/L), sólidos 103 

sedimentáveis (ml/L), sendo o prazo semestral, a partir da concessão da licença 104 

ambiental. 9. Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos sólidos com a 105 

devida separação e segregação destes, em áreas distintas, de acordo com sua 106 

classificação, conforme estabelecido nas normas da ABNT NBR 10004, e obedecendo 107 

aos requisitos das NBR's 11174 e 12235, sendo o prazo durante a vigência da licença 108 

ambiental. 10. Destinar os resíduos sólidos às empresas licenciadas ambientalmente 109 

(que detenham certificados válidos). Para fins de comprovação, deve manter a 110 

documentação comprobatória da regularidade ambiental das empresas receptoras de 111 

resíduos, sendo o prazo durante a vigência da licença ambiental. 11. Apresentar o Plano 112 

de resposta a incidentes contendo, no mínimo: comunicado de ocorrência; ações 113 

imediatas previstas; e articulação institucional com os órgãos competentes, sendo o 114 

prazo até 90 (noventa) dias, após a concessão da licença ambiental. 12. Apresentar a 115 

cada 2 (dois) anos cópias dos certificados de todos os funcionários que participarem dos 116 

Programas de Treinamento de pessoal em operação, manutenção e respostas a 117 

incidentes (início em abril de 2020), sendo o prazo durante a vigência da licença 118 

ambiental. 13. Informar à Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba caso haja retomada das 119 

atividades de troca de óleo e lavagem de veículos (lava jato), sendo o prazo até 7 (sete) 120 

dias antes do início das atividades. Desta forma, com as condicionantes e os respectivos 121 

prazos mencionados anteriormente, o pedido de licenciamento ambiental do Processo 122 

Nº RP 003/2021 foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº RP 048/2020, 123 

CONCRETIZA LTDA, LOTE 72 DO PADAP, MATRÍCULA Nº 595, inscrito no CNPJ sob 124 

o nº 37.846.673/0001-77. O empreendimento em questão refere-se à atividade de 125 

Usinas de produção de concreto comum, Código C-10-01-4, com uma produção de 60,0 126 

m3/h, desenvolvida no empreendimento Concretiza LTDA, Lote no 72 do PADAP, 127 

Matrícula no 595, situado no município de Rio Paranaíba/MG, nas coordenadas 128 

19°20’26,44” de latitude Sul e 46°08'09,75” de longitude Oeste, conforme o Cadastro 129 

Ambiental Rural - CAR. Pelo exposto no Parecer Técnico Nº RP 048/2020, em 130 



consonância com a Constituição Federal de 1.988, Lei Complementar nº 140/2011 e 131 

Deliberação Normativa COPAM nº 213/2017, a equipe interdisciplinar do CISPAR opinou 132 

pelo deferimento do processo, com encaminhamento ao Conselho Municipal de Defesa 133 

do Meio Ambiente - CODEMA, para deliberação. Desta forma, o conselheiro Alexandre 134 

apresentou aos conselheiros presentes as condicionantes propostas pela equipe 135 

interdisciplinar do CISPAR. Logo após, os conselheiros estabeleceram as seguintes 136 

condicionantes: 1. Manter o Cadastro Técnico Federal atualizado, sendo o prazo 137 

contínuo, durante a vigência da licença ambiental. 2. Apresentar Relatórios Fotográficos 138 

comprovando a instalação de toda a infraestrutura do empreendimento, conforme 139 

cronograma de execução, sendo o prazo ao final do primeiro e segundo semestres do 140 

ano de 2021, de acordo com o cronograma de obras. 3. Apresentar AVCB - Auto de 141 

Vistoria do Corpo de Bombeiros, atualizado, sendo o prazo até 90 (noventa) dia após a 142 

concessão da licença ambiental. 4. Instalar biodigestor ou fossa séptica para receber o 143 

efluente sanitário gerado em todas as edificações presentes na área do 144 

empreendimento, sendo o prazo até o início das operações do empreendimento. 5. 145 

Apresentar relatório fotográfico acompanhado de coordenadas geográficas e Nota Fiscal 146 

comprovando a instalação de biodigestor ou fossa séptica em todas as edificações onde 147 

haja a geração de efluentes sanitários, sendo o prazo até 7 (sete) dias antes do início 148 

das operações do empreendimento. 6. Realizar manutenção e limpeza do biodigestor ou 149 

fossa séptica de forma a garantir o seu perfeito funcionamento, mantendo arquivada a 150 

documentação comprobatória, sendo o prazo durante a vigência da licença ambiental. 7. 151 

Apresentar as análises físico-químicas do efluente sanitário de entrada e saída dos 152 

biodigestores ou fossas sépticas do empreendimento. Parâmetros pH, DBO (mg/L), 153 

DQO (mg/L), óleos e graxas (mg/L), sólidos suspensos totais (mg/L), sólidos 154 

sedimentáveis (ml/L), sendo o prazo semestral, a partir do início das operações do 155 

empreendimento. 8. Caso ocorra abastecimento de combustíveis no empreendimento, 156 

instalar ponto de abastecimento de acordo com as normas da ABNT NBR 17505, 157 

atentando para estruturas e equipamentos necessários para a mitigação e prevenção de 158 

impactos, sendo o prazo durante a vigência da licença ambiental. 9. Apresentar relatório 159 

técnico fotográfico informando sobre a instalação do ponto de abastecimento, conforme 160 

mencionado na condicionante anterior, sendo o prazo até 30 (trinta) dias contados a 161 

partir do início do funcionamento do ponto de abastecimento. 10. Caso ocorra a 162 

instalação de ponto de abastecimento, realizar a manutenção e limpeza de caixa 163 

separadora de água e óleo (CSAO) de forma a garantir o seu perfeito funcionamento, 164 

mantendo arquivados todos os documentos comprovatórios de destinação de óleo 165 

usado ou contaminado, sendo o prazo durante a vigência da licença ambiental. 11. 166 

Apresentar as análises físico-químicas dos efluentes gerados na entrada e saída da 167 

caixa separadora de água e óleo, referente aos parâmetros DBO (mg/L), DQO (mg/L), 168 

Fósforo total (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrogênio amoniacal total (mg/L), Óleos e graxas 169 

(mg/L), pH, Substâncias tensoativas (mg/L), sendo o prazo semestral, após a concessão 170 

da licença ambiental. 12. Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos 171 

sólidos com a devida separação e segregação destes, em áreas distintas, de acordo 172 

com sua classificação, conforme estabelecido nas normas da ABNT NBR 10.004, e 173 

obedecendo aos requisitos das NBR's 11.174 e 12.235, sendo o prazo durante a 174 



vigência da licença ambiental. 13. Manter arquivo com documentação que comprove a 175 

destinação final e/ou logística reversa dos resíduos sólidos inorgânicos (papelão, 176 

plásticos, dentre outros). Caso não haja nenhuma destinação implementada é 177 

recomendável a destinação para alguma associação de catadores/recicladores ou a 178 

contratação de uma empresa que faça a destinação final ambientalmente adequada, 179 

sendo o prazo durante a vigência da licença ambiental. 14. Apresentar proposta de 180 

drenagem e destinação de águas pluviais da área do empreendimento, envolvendo, 181 

preferencialmente, sua destinação para o sistema bate-lastro ou sumidouro, sendo o 182 

prazo até 90 (noventa) dias contados a partir da concessão da licença ambiental. 15. 183 

Realizar programa de automonitoramento das emissões atmosféricas, considerando as 184 

diretrizes da Deliberação Normativa COPAM 187 de 20 de setembro de 2013, do 185 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) contidas na Resolução nº 382/2006 e 186 

Resolução nº 436, de 22 de dezembro de 2011, sendo o prazo durante a vigência da 187 

licença ambiental. Desta forma, com as condicionantes e os respectivos prazos 188 

mencionados anteriormente, o pedido de licenciamento ambiental do Processo Nº RP 189 

048/2020 foi aprovado por maioria dos votos. ENCERRAMENTO: Dessa forma, 190 

finalizado todos os assuntos pertinentes colocados em pauta, e nada mais havendo, o 191 

Presidente deste Conselho encerrou, às 17h34 (dezessete horas e trinta e quatro 192 

minutos) esta reunião; e eu, Alexandre Igor da Silva Resende, lavrei a presente Ata, que 193 

vai por mim assinada, bem como pelos demais membros. 194 


