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 09 (nove) dias do mês de julho 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:
Instituto de Observação da Terra - Liléia Gonçalves Diotaiuti
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 03/07/2018.
5. Recepção e Credenciamento dos Conselheiros e Convidados: O presidente do CODEMA,
Alfredo Ferreira, deu abertura à sessão às 14h23min, dando boas-vindas aos conselheiros e todos os
presentes. 6. Informes: Situação da coleta seletiva: Alfredo diz que no momento não tem coleta
seletiva, pois o caminhão que realizava a mesma foi apreendido novamente por irregularidades.
Acrescenta ainda que a Associação Nova Esperança teve que sair do local em que estavam em São
José de Almeida, houve uma audiência de conciliação terça feira, dia três de julho, porém a prefeitura
de Jaboticatubas não quer que a associação volte para o local. Alfredo ressalta que a Associação só
retoma os trabalhos se conseguir um local licenciado, o que é pouco provável. Elisabeth informa que
próximo a Copasa foram demolidas algumas casas. Alfredo diz que irá verificar internamente. Ofício do
IEF: Alfredo informa que recebeu um ofício do IEF solicitando que a representante Mariana fosse
substituída pela Daniela, e o Gilson também solicitou via e-mail que o mesmo fosse substituído pela
professora Carolina. Alfredo informa que irá solicitar a Gilson que envie um ofício formalizando a
substituição. Projeto Hidroambiental 2015 (bacia de captação de água pluvial) e Revitaliza
Soberbo: Alfredo pede que Wagner e Daniela falem sobre o assunto, pois infelizmente não pode estar
presente na reunião que foi tratado o mesmo. Wagner diz que a empresa responsável pela execução do
projeto é excelente, compromissada com a causa e ouviram várias sugestões na oficina realizada na
parte da tarde do seminário. Priscila ressalta que a empresa deve trabalhar mais a questão de
mobilização, tendo um maior controle das pessoas que foram convidaram devido à baixa adesão da
comunidade. Wagner informa que vieram quatros pessoas da comunidade em que será executado o
projeto. Acrescenta ainda que será realizada uma aula extra nas escolas municipais para mostrar aos
alunos e como o projeto será executado. Romina informa que já foram divulgadas e serão realizadas
nos quatro Municípios contemplados pelo projeto, são eles: Santana de Pirapama, Presidente Juscelino,
Santana do Riacho e Jaboticatubas. O tema é a produção de água e barraginhas, e o sub tema será o
problema específico de cada região. Todas as informações estão contidas no boletim informativo do
Parque Nacional da Serra do Cipó. Alfredo informa que o IEF enviou um ofício para que um conselheiro
do CODEMA seja o representante nas oficinas do Parque Estadual da Serra do Cipó. Todos os
conselheiros presentes foram favoráveis do Alfredo ser o representante do Conselho, Raquel será
representante do COMTUR e Vilma Torres irá representar a prefeitura. Revisão do Plano Diretor:
Alfredo informa que o IBGP enviou a versão final do Plano Diretor, porém o mesmo ainda necessitava
de ajustes. Portanto, foi feita uma reunião interna com o setor jurídico, Vilma Torres, Wagner Marinho e
outros, para pontuar esses ajustes e o mesmo foi enviado ao IBGP para as devidas mudanças a serem
concluídas. Decidiu-se que tanto para o Caminho do Lageado como para Mãe D’Água, poderá haver
construções de 250 metros quadrados (área máxima construída) para 20.000 metros quadrados.
Elisabeth questiona a Alfredo se há mais alguma restrição. Alfredo diz que a altura máxima caiu de sete
para quatro metros. Elisabeth solicita que seja enviado o a versão final do IBGP para os conselheiros do
CODEMA e para o grupo de trabalho que participou da revisão do Plano Diretor. Solicita ainda uma
reunião com todos os citados acima para explanar o que foi modificado na versão final. Alfredo diz que
irá enviar os documentos e deixa a reunião inicialmente marcada para o dia 23 de julho. 5.1.
Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de junho de 2018: Alfredo informa que recebeu
algumas sugestões de Daniela para a ata, e a mesma foi incorporada ao texto. Porém, Daniela não se
encontrava na reunião e a aprovação da ata da reunião ordinária do mês de junho ficou para a próxima
reunião do Conselho. 5.2. Apresentação e votação da revisão da Lei 634/2015: Alfredo cita sobre o
inciso 7, do artigo 17 e propõe que “Espécies mortas, com patologia irreversível, provocando danos ao
imóvel ou com iminente risco de queda, desde que constatada por técnico Municipal, não serão exigidas

compensações ambientais.”Atendendo a ação sugerida pela Daniela, no artigo 20 fica como
“Supressões acima de 40 unidades arbóreas, deverão ser autorizadas pelo CODEMA que definirá a
compensação ambiental entre mudas ou valor em espécies conforme anexo II.” Todos os conselheiros
estão de acordo com as alterações feitas. Wagner informa que estão inseridas no portal da prefeitura
todas as leis do Município. Priscila informa que as atas das reuniões dos Conselhos, também se
encontram anexada ao portal. 5.3. Apreciação e votação da alteração do regimento interno do
CODEMA: Alfredo diz que no artigo 7 do regimento interno do CODEMA foi criado o incisso, parágrafo
XII que diz “Emitir ad-referendo apenas em casos permitidos pela lei 711/2018 e subseqüentes e
apresentar para a deliberação do conselho impreterivelmente na reunião ordinária subseqüente a
referida ação.” Todos os conselheiros aprovam. 5.4. Apresentação do Termo de Intenções e Criação
do Consorcio Intermunicipal de Residuos Sólidos Cipó Velhas: Alfredo informa que a prefeitura
municipal de Santana do Riacho e os municípios de Jequitibá, Baldim, Jaboticatubas, Santana de
Pirapama e Funilândia assinaram um termo de um consórcio que trará uma solução para o lixo nesses
muncípios. O local escolhido será no município de Jequitibá, pelo mesmo ser licenciado e aprovado
para o devido fim. A empresa irá ao Município, recolher o resíduo, destinar e vender. Será aberto uma
licitação, e há uma empresa interessada nessa proposta, a Ecocidade. A mesma foi fundada por
professores da Universidade Federal de Ouro Preto e 98% do resíduo recolhido são reaproveitados.
Alfredo informa que aprovado emt odos os Municípios, em três meses acredita que estará funcionando.
Raquel questiona se a empresa irá capacitar a população. Alfredo informa que a empresa capacita e
estão dispostos a filmar para averiguar se o resíduo está sendo destinado da meneira correta, e
posteriormente tem se a proposta de criar um aplicativo para mais informações. Elisabeth pergunta o
que pode ser feito para ajudar. Alfredo diz que pode ser enviado uma carta do CODEMA em apoio ao
Município. Wagner questiona sobre as outras localidades. Alfredo informa que será coletado na Serra
do Cipó e Santana do Riacho, sobre a comunidade Lapinha da Serra será outra negociação. Alfredo cita
que hoje, são gastos por volta de 380 mil reais anualmente com o destino do lixo, sendo que com esse
consorcio esse valor diminuirá bastante. 6. Palavra Franca: Eustáquio cita que a Cemig realizou uma
poda próxima a sua residência, porém não recolheu o resíduo. Alfredo diz que foi enviado um ofício
explanando a situação aos responsáveis. Priscila informa que a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
vai iniciar um banco de currículos e vagas para trabalhos na área de turismo no Município, sendo
disponibilizado online. Alfredo informa que está recebendo várias denúncias na Secretaria de pessoas
que estão comercializando lenha no Município, e pede, caso alguém sabe quem é o responsável que
informe para que sejam tomadas as devidas providências. Romina diz que está tendo muitas denúncias
de caçadas, coleta e vendas de plantas nativas no Município. Em relação ao andamento das leis
aprovadas na reunião de hoje, Alfredo diz que espera que na próxima reunião do mês de agosto já se
tenha uma reposta. Romina informa que será realizada, essa semana, um evento em Conceição do
Mato Dentro que trata do projeto que irá fazer o plantio de mudas nativas em toda a bacia do Rio Doce.
Priscila convida a todos a seguirem a página da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, onde tem
postado todos os eventos do Município. 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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