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 14 (quatorze) dias do mês de maio 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 08/05/2018.
5. Recepção e Credenciamento dos Conselheiros e Convidados: O presidente do CODEMA,
Alfredo Ferreira, deu abertura à sessão às 14h17min, dando boas-vindas aos conselheiros e todos os
presentes. 6. Informes: Alfredo apresenta Priscila como à nova Secretária de Turismo e Meio Ambiente
do Município, deseja-lhe sorte e que seja bem vinda. Priscila se apresenta e cita sua formação em
Turismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Acrescenta suas experiências profissionais onde
foi Gestora do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, trabalhou em agência de viagem, no
Sesc e foi estagiária da Prefeitura Municipal de Catas Altas. Coloca-se a disposição de todos e espera
contribuir para que se desenvolva tanto o turismo como o meio ambiente no Município. Situação da
coleta seletiva: Alfredo informa que o caminhão usado pela Associação Nova Esperança para a coleta
seletiva do Município foi apreendido. O mesmo não possuía uma seta e a luz de freio estava queimada.
Cita ainda que o caminhão se encontra na oficina para reparos e somente sairá do local quando estiver
em perfeitas condições para transitar. Aparecida cita alguns acontecimentos em que presenciou que
moradores do Município não acondicionam o seu resíduo em local correto para recolhimento. Alfredo
cita que em determinado dia acompanhou o caminhão da coleta seletiva e de fato o mesmo passou em
todas as ruas do Município, e mesmo assim recebeu reclamações dos moradores dizendo que o
caminhão não seguiu a sua rota. Daniela diz que o ideal é que se tenha um cronograma da coleta, que
os moradores tenham consciência disso e que seja finalizado o grupo do whatsapp. Wagner questiona
sobre terreno cedido a prefeitura do Município, na rua do Retiro, para ser usado pela coleta seletiva.
Aparecida comenta que a comunidade passou a jogar muito lixo nesse terreno se tornando um lixão,
ressaltando a dificuldade enfrentada para acabar com essa atitude, e mesmo assim, ainda há muita
quantidade de lixo no local. Daniela frisa que o terreno deve ser um ponto de apoio para a coleta
seletiva para a Associação trabalhar. Questiona ainda se há algum edital para que se possa conseguir
comprar um caminhão novo. Alfredo cita que o caminhão é cedido, mas o contrato pode ser renovado.
Acrescenta que há um edital do Banco do Brasil, e caso consiga reunir os documentos necessários há
possibilidade de se conseguir um novo caminhão para a realização da coleta seletiva do Município.
ICMS Ecológico (saneamento básico): Alfredo cita que pelo fato do Município ter coleta seletiva, que
é um grande avanço, o mesmo recebe 11.000,00 (onze mil reais) mensais e se tudo caminhar bem, em
julho, esse valor passará para 20.000 (vinte mil reais) mensais. Daniela cita que esse fato só reforça
que todos devem levar com muita seriedade a coleta seletiva e a importância ambiental. Priscila propõe
que se faça uma câmara técnica para a regularização do Fundo. Daniela ressalta a importância de se
criar o código de barras juntamente com o Fundo, para evitar futuros transtornos. Raquel cita que essa
transparência é para proteger a própria prefeitura do município. Alfredo frisa que um facilitador para a
criação do FUNDEMA foi à experiência que se adquiriu com a criação do FUMTUR. Projeto Revitaliza
Soberbo: Daniela cita que em reunião em outubro de 2017, a Copasa explanou a todos que foi feito um
levantamento de todas as fossas das famílias no cat único, as famílias de baixa renda que ganham o
benefício do governo federal Bolsa Família. O Sr José Paulo visitou as casas que foram possíveis
dessas famílias e avaliou o perfil das mesmas. Com base nesse levantamento, constatou-se que em
alguns locais não haveria necessidade de uma mudança total nessas fossas e sim uma adaptação no
que for necessário. Acrescenta ainda que na quarta feira próxima haverá uma reunião onde a Copasa
irá apresentar o novo projeto com as adaptações. Ressalta que o Município não tem nenhum gasto com
esse projeto, apenas o corpo técnico para acompanhar as reuniões, e que também está sendo discutido
o esgotamento sanitário do Município como um todo, fazendo as análises das águas. Projeto de Lei de
Chacreamento: Alfredo recorda que trouxe o projeto de Lei de Chacreamento na última reunião
ordinária do CODEMA, o mesmo foi enviado pelo e-mail aos conselheiros e as considerações feitas,

foram repassadas ao jurídico do Município. Frisa que provavelmente na próxima reunião o projeto
estará pronto para ser votado. Projeto Hidroambiental 2015 (bacia de captação de água pluvial):
Alfredo diz que serão construídas varias bacias de captação de água pluvial na comunidade rural Galho
Grande. São 97 bacias com o intuito de recuperar o córrego Galho G rande e diminuir o arraste de
cascalho da estrada para o seu leito. 5.1. Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de abril de
2018: Alfredo pergunta a todos os conselheiros se a ata da reunião ordinária do mês de abril pode ser
aprovada na próxima reunião do Conselho devido a atrasos no envio da minuta da ata. Todos os
conselheiros foram favoráveis. 5.2. Criação do grupo técnico para revisão da Lei 634/2015: Alfredo
cita que estava analisando a Lei 634/2015 e constatou que a mesma se contradiz em alguns pontos,
principalmente o artigo 20, que consta que a autorização de intervenção é dada pelo SUPRAM onde ele
acredita que seria pelo CODEMA. Ressalta que já consultou o setor jurídico do Município e de fato o
item precisa ser modificado. Propõe que se faça um corpo técnico para que se possa rever toda Lei e
que seja feita as devidas alterações. Wagner Marinho diz que pode ser feita uma emenda modificando o
artigo em questão. Encaminhamento: Alfredo irá enviar a Lei para análise dos conselheiros via e-mail, e
se julgarem necessário a partir disso, montará um grupo técnico para discussão. 5.3. Autorização para
supressão de espécie protegida por Lei: Alfredo apresenta uma solicitação de supressão de 04
unidades de Pequi (Caryocar brasiliense), onde duas destas estão sobre a residência, à terceira sobre a
fiação e a quarta, as galhas estão sobre o telhado. Ressalta que a supressão sobre a fiação é feita pela
Cemig, porém é necessária a liberação da prefeitura para efetuar a poda. Encaminhamento: Após a
apresentação todos os conselheiros foram favoráveis e estipularam 5 (cinco) mudas da mesma espécie,
em conformidade com a Lei Estadual N° 20.308/2012, com altura mínima de 1 (um) metro para
compensação ambiental. 5.4. Alteração do regimento interno do CODEMA: Alfredo sugere que se
façam algumas mudanças no Regimento Interno do Conselho. No artigo terceiro, sugerir que as
reuniões do Conselho sejam feita não só em prédios das prefeituras e sim em qualquer local público.
Horário de início da reunião de 09:00 da manhã para as 14:00 da tarde. Artigo 17, mudar de 30 minutos
para 10 minutos. Romina cita que pode vir a ter falta de quórum por ser apenas 10 minutos, o que
implica em não ter tanta representatividade nas reuniões. Daniela concordar com Romina. Priscila cita o
que fazer em situações em que as instituições têm cadeira física no Conselho e não participa, como por
exemplo, as escolas do Município. Raquel afirma que as cadeiras do setor público não podem ser
retiradas. Wagner diz quanto à escola municipal é só solicitar ao prefeito que nomeie alguém que queira
participar. Daniela sugere que ocupe a cadeira da escola as Sras. Maria Stela, Carolina, Luiza ou
Cristiane. Alfredo diz que irá conversar com as pessoas sugeridas, e também com o diretor da escola
estadual o Sr. Gilson, para averiguar se as mesmas têm interesse de participar do Conselho. Alfredo diz
que para ser aprovado as alterações do regimento interno do Conselho, precisa da aprovação de 8
conselheiros e tem apenas 7 presente. Encaminhamento: Alfredo enviará a todos os conselheiros o
Regimento Interno do CODEMA para que os mesmo façam as suas considerações para dar andamento
a essa demanda. 6. Palavra Franca: Daniela pergunta sobre a atual situação do Plano Diretor e da
Mata da Tapera. Wagner diz que ainda não está definida a questão da Mãe D’água, por isso o Plano
Diretor não foi entregue ao Município. Daniela se diz preocupada, pois a gestão do município está
acontecendo, e a situação da Mãe D’água é muito delicada. Wagner pergunta aos conselheiros, o que
eles sugerem que se faça. Daniela frisa que se a prefeitura do Município não se manifestar outra
instituição irá se posicionar em relação à Mãe D’água. Eustáquio questiona se houve muitas mudanças
no Plano Diretor. Daniela diz que não mudou muito, que atendeu bem ao solicitado. Moacir diz que em
relação à Mãe D’Água, os vereadores precisam de um embasamento técnico da área para se ter uma
posição do assunto. Em relação à Mata da Tapera, Romina diz que segundo Liléia o INOT irá assumir.
Wagner diz que está em estudo como será passado o Parque Municipal Mata da Tapera para o INOT.
Alfredo sugere que se faça um ofício do CODEMA à prefeitura municipal solicitando um retorno sobre o
andamento do Plano Diretor. Todos os conselheiros presentes concordam. 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 pela Presidente do Conselho. Eu, Samara Luiza da Silva Madureira subscrevo
e assino.
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