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À Gerência Executiva do COMAM - GEXMA
Senhor Gerente,

Encaminho o presente processo com o ofício nº 048/2020/FIOCRUZ/IRR e PGRSS atualizado, que
apresenta esclarecimentos e solicita revisão das condicionantes nº 55 e 56 do Certificado de Licença
Ambiental nº 0278/20 – Licença Prévia e de Instalação, para análise e decisão do COMAM, na reunião
ordinária do dia 29/07/2020.
Em relação à condicionante nº 55: “Apresentar PGRSS e prestar esclarecimentos sobre a destinação
final dos resíduos radioativos” a Fiocruz Minas esclarece que já não realiza, em suas instalações,
pesquisas que gerem resíduos radioativos e por conta disso a última versão do PGRSS não trata mais
este tipo de resíduo. Após análise do PGRSS e confirmação da ausência de geração desse resíduo
por parte da SMMA, sugerimos a retirada da condicionante nº 55.
No que se refere à condicionante nº 56: “Avaliação do IGAM sobre o risco de ocupação da área
inundável", foi informado pelo empreendedor que houve alteração do projeto, sendo retirados todos os
compartimentos de permanência prolongada do pavimento semienterrado, a saber, oficinas, vestiários,
refeitórios, áreas de convivência e áreas de escritório, e os situou em pavimentos superiores. À vista
disso, foi solicitada a retirada da condicionante nº 56. Em consideração a esse pleito, sugere-se ao
invés da retirada da condicionante, a sua substituição pela seguinte: “Comprovar a retirada de
todos os compartimentos de permanência prolongada do pavimento semienterrado, a saber, oficinas,
vestiários, refeitórios, áreas de convivência e áreas de escritório – Prazo: Para aprovação do projeto
arquitetônico.
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