ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO/ MG.
Data, Hora, Local:
Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2018 das 14:00h às 17:00h, reuniram-se na Sala de Cultura da
Praça Central do Distrito, localizado na Rodovia MG10, Km 97, no Distrito da Serra do Cipó – Santana
do Riacho/MG.
1. Presenças:
Lista de presença – conselheiros e convidados - anexa à ata.
2. Ausências justificadas:
Liléia Gonçalves Diotaiuti - Instituto de Observação da Terra
Elizabet Ferreira dos Santos - Associação Mãe D`água
3. Composição da mesa:
Presidente do CODEMA – Alfredo Ferreira
Secretária do CODEMA – Samara Luiza da Silva Madureira
Secretária de Turismo e Meio Ambiente – Priscila Rios Martins
4. Convocação:
Conforme convocação encaminhada via e-mail 06/08/2018.
5. Recepção e Credenciamento dos Conselheiros e Convidados: O presidente do CODEMA,
Alfredo Ferreira, deu abertura à sessão às 14h15min, dando boas-vindas aos conselheiros e todos os
presentes. 6. Informes: Parque Natural Municipal Mata da Tapera: Alfredo informa que a ONG
Prevenir e Preservar fez contato com a prefeitura com o intuito de que seja cedido o espaço para os
mesmos. Foi feito um termo com considerações mínimas, encaminhado para o jurídico e acredita que
nos próximos quinze dias o espaço será passado para a ONG. Ressalta que será feito um termo para
que o Instituto Estadual de Floresta – IEF tenha uma sala no espaço. Priscila diz que os representantes
da ONG são bem articulados, tem um bom corpo técnico para captar recursos para projetos, os
mesmos já possuem um pré projeto de plantio de mudas na comunidade Lapinha da Serra e já possui
um histórico no Município através dos mapas que são comercializados. Alfredo informa que a prefeitura
propôs um contrato de dois anos para ONG, mas ficou acordado de um ano e meio, dando seguimento
satisfatório o contrato pode ser renovado para mais um ano e meio. Dentre os projetos a serem
desempenhados, teriam a capacidade de recuperar a erosão no caminho da Lapinha. Priscila diz que a
ONG dará uso ao espaço, trabalhar melhor as trilhas e a intenção é que haja um espaço físico para ter
uma sede do IEF no Município e do Parque Estadual da Serra do Cipó. Projeto Revitaliza Soberbo:
Alfredo informa que no último dia 31 houve uma reunião na sede do CBH Velhas pra tratar do assunto e
no projeto serão contempladas 43 fossas de famílias de baixa renda. Aguarda o contato da Copasa
para que se faça uma fossa que será como modelo, e assim possa avaliar os custos das demais.
Wagner informa que recebeu um ofício da ONG Água Viva, em que a mesma informa que foram
quebradas várias tubulações que fazem a captação de água acima da cachoeira Véu da Noiva. Daniela
cita que a partir dessa primeira fossa que será adequada, começa a se pensar e planejar como será
feito o monitoramento dessas fossas, a limpeza das mesmas, o monitoramento das águas dos rios, para
que com todas essas informações tenha as ações necessárias para finalmente prestar o serviço.
Acrescenta que a ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água de
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais está acompanhando o trabalho para criar uma tarifa
específica de esgotamento sanitário do distrito Serra do Cipó. A princípio estão sendo discutidas
residências, ainda não foi discutido quanto a pousadas e demais comércios. Projeto Hidroambiental
2015 (bacia de captação de água pluvial) e Revitaliza Soberbo: Alfredo informa que está
acontecendo oficinas em alguns locais em que o projeto será desenvolvido, e no final desse mês será
feita uma divulgação sobre o Soberbo pelo fato do projeto abraçar as margens do ribeirão. Uma equipe
irá explanar o projeto para todos os moradores da margem. Daniela cita que a empresa Inovesa,
contratada pelo comitê de bacia para executar o projeto, está realizando um trabalho de campo, pois
todos os proprietários precisam assinar um Termo de Aceite para desenvolver o projeto. Carolina
informa que a partir do dia 15 desse mês iniciará um trabalho com os alunos da escola sobre o
Soberbo, e seria interessante a empresa ir a escola explanar o projeto aos alunos. Completando a
questão dos estudantes, Daniela cita que foi discutido na Semana do Meio Ambiente do Subcomitê de
Bacia a possibilidade de criar o Subcomitê Mirim pela necessidade de se trabalhar mais com os jovens
e sobre o esgotamento sanitário foi colocado a necessidade de fazer um trabalho de educação sobre as
fossas. 5.1. Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de junho e julho de 2018: Todos os
Conselheiros presentes aprovaram a ata da reunião ordinária do mês de junho e julho de 2018. 5.2.
Apresentação das legislações municipais proposta pelo conselho: Alfredo informa que fez um
apanhado de todas as leis municipais com participação do CODEMA e são elas: 634/638 – 2015
Regulamenta Supressão de Vegetação; 711 – 2018 Revisão da Lei de Proteção Ambiental; 630 – 2015

Plano Municipal de Saneamento Básico; Revisão do Plano Diretor; Projeto de Lei de Chacreamento;
Revisão da Lei de Supressão; Revisão da Lei do FUMDEMA. Ressalta que tem que retornar a análise
da lei do FUMDEMA. Wagner cita que a votação sobre a Lei de Chacreamento foi retirada da pauta da
Câmara dos Vereadores sem nenhuma explicação. Acrescenta que recebeu um ofício da Câmara dos
Vereadores solicitando que Alfredo e Vilma para a discussão da questão, e convida para que membros
do CODEMA possam explanar aos vereadores a importância dessa lei. Uilson informa que foi sugerido
pelo Dr. Ubiratan que fosse retirado de pauta por não haver naquele dia pessoas para discutir o
assunto. Alfredo solicita que faça um grupo de trabalho para estar participando na questão da lei de
chacreamento. 5.3. Votação do licenciamento do empreendimento “Residencial Recanto da
Praça”: Alfredo informa que o Residencial Recanto da Praça trata de um loteamento urbano no centro
de Santana do Riacho. O projeto foi modificado três vezes de acordo com as exigências feitas pelos
técnicos responsáveis da prefeitura. Reduziu se de 55 para 30 lotes aumentando assim a área verde e
foi apresentado um estudo de impacto de vizinhança. A princípio seriam lotes de 360 metros quadrados,
mas devido ao novo Plano Diretor foi proposto ao proprietário que aumentasse para 500 metros
quadrados e o mesmo concordou. Frisa que toda parte técnica e jurídica está aprovada pela prefeitura.
Após todos os tramites concluídos trouxe para o CODEMA para avaliação dos conselheiros. Rinaldo
ressalta que deve haver uma separação física entre o lote e a área verde para que se possam evitar
futuros problemas e o lote não crescer para dentro da área verde. O ideal é que fosse uma rua, porém
diminuiria muito os lotes. Alfredo sugere que faça uma ciclovia. Uilson questiona sobre o abastecimento
de água nesse loteamento. Alfredo diz que tudo indica que seja Copasa. Priscila informa que a
compensação seria Revitalização da Praça de Santana do Riacho no valor de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais). Rinaldo propõe que tenha a área institucional, salvar a pequena floresta que se encontra
próximo a alguns lotes, fazer a ciclovia e desistir da revitalização da praça. Alfredo ressalta que para o
município a revitalização da praça é muito importante. Alfredo fica definido, portanto que mantenha o
projeto desde que não haja o lote 1, 2, 8 e com ciclovia para separar a área verde, mais compensação
social que será a revitalização e reforma da Praça de Santana do Riacho no valor de R$ 90.000, 00
(noventa mil reais) a ser executada pelo empreendedor. Todos os conselheiros aprovam. 5.4. Criação
do Fundo de Sanemanto Básico: Alfredo informa que recebeu um ofício da ARSAE informando que
Santana do Riacho tem direito até 4% da receita da Copasa no Município, dos serviços prestados pela
mesma para ser aplicado no saneamento básico e gostaria de colocar o CODEMA como responsável
pela questão. Priscila propõe convidar os membros do conselho de saúde para participar, mas ressalta
que gostaria que o CODEMA fosse o responsável. Alfredo cita que o prazo para comunicar a ARSAE é
até o dia 31 de outubro e junto deve ser enviada toda documentação necessária, inclusive a Lei de
Criação do Fundo de Saneamento Básico do município. Propõe um grupo de trabalho para construir as
diretrizes do fundo, dia 27 de agosto às 14 horas na Sala de Cultura. Fica criado o grupo de trabalho
composto por: Alfredo, Raquel, Daniela, Rinaldo, Carolina, Wagner e Cristiane. 6. Palavra Franca:
Daniela pergunta sobre o andamento do Plano Diretor. Wagner informa que havia vários erros na
confecção dos mapas, portanto contrataram outra empresa para a finalização dos mesmos e está no
aguardo. Daniela diz que leu o projeto de lei e fez uma série de contribuições, fez uma revisão antes da
audiência, encaminhou ao IBGP e várias coisas não foram consideradas. Wagner solicita estas
considerações para encaminhar ao IBGP. Priscila convida a todos para o Festival de Vida ao Ar Livre
que acontecerá no domingo dia 26 de agosto na Praça central e terá diversas atividades. Daniela
convida a todos para o 11° Cipó Cultural que acontecerá no próximo final de semana com várias
participações locais. Cristiana pergunta sobre uma abertura de rua no bairro Santa Teresinha, ao lado
da rua Lírio e pergunta qual o nome desta rua. Wagner diz que não houve nenhum projeto de lei este
ano para nome de rua. Alfredo trará retorno na próxima reunião. Priscila informa que no dia 21 de
agosto haverá uma paralisação das prefeituras em repudio ao não repasse do recurso do Estado para
os municípios. 7. Encerramento - Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Presidente do
CODEMA, Sr. Alfredo Ferreira da Costa Filho agradeceu a presença e colaboração de todos e deu por
encerrada a reunião, cuja ata, após de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho. Eu,
Samara Luiza da Silva Madureira subscrevo e assino.
Folha de Assinaturas da Ata
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