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 12 (doze) dias do mês de novembro 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:
Não houve ausência justificada.
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 06/11/2018.
5. Recepção e Credenciamento dos Conselheiros e Convidados: O presidente do CODEMA,
Alfredo Ferreira, deu abertura à sessão dando boas-vindas aos conselheiros e todos os presentes. 6.
Informes: Grupo Técnico PESC: Daniela informa que a última reunião foi no dia 29 de outubro e
contou com a presença de diversos proprietários da área em questão, houve esclarecimento de várias
dúvidas e entendimento entre os presentes que o que está sendo feito é uma avaliação da área. Foram
apresentadas aos presentes as categorias em que o Parque Estadual pode ser encaixado e os
proprietários irão apresentar uma proposta ao IEF. A próxima reunião será no dia 26 de novembro.
Romina informa que a partir do momento que Daniela foi nomeada tentou trabalhar um termo de
reciprocidade sobre o Parque Estadual. A questão foi levada ao jurídico do ICMBio e chegou-se num
consenso que ao federalizar o assunto sobre o Parque Estadual se deu por encerrado. Portanto, optouse por não participar do grupo de trabalho devido a esse encaminhamento. Projeto hidro ambiental
2015 (reflorestamento do Soberbo e barraginhas no Galho Grande) e “revitaliza soberbo”: Alfredo
informa que Kalen está recolhendo o termo de aceite em relação ao projeto de reflorestamento, mas
que somente essa área em torno do Soberbo não será o suficiente. Kalen informa que o engenheiro
responsável caminhou pelo Soberbo e averiguo as áreas que seriam contempladas. Procuraram-se os
proprietários da margem do Soberbo e apresentou o projeto. O segundo passo é ir ao local fazer a
demarcação e depois a equipe vir plantar. Vão faltar áreas, então fica aberto para sugestões de outros
locais. A maioria recebeu bem, mas têm-se muitas casas de veraneio o que dificulta a coleta de
assinaturas. Alfredo informa que no dia 01 de dezembro será lançado o projeto das barraginhas na
comunidade do Galho Grande e em breve dará início ao projeto. Retorno sobre o “loteamento
Quintas do Palácio’: Alfredo cita que na última reunião ordinária do CODEMA foi levantado o
questionamento sobre um processo que se encontrava em aberto em relação ao loteamento Quintas do
Palácio. Informa que a prefeitura está acessando o processo para ter ciência da situação do seu
andamento e será levado ao jurídico. TAC “Programa de castrasção de animais”: Alfredo informa
que o Ministério Público Estadual solicitou que os municípios criassem um programa de castração de
animais, com isso, enviou um TAC para que todos os municípios assinassem. Porém o valor é muito
alto, iria ser assinado com verba da saúde, mas o jurídico mostrou que era impossível e ficou definido
que a verba sairia do meio ambiente. O Ministério Público vai doar um castra móvel que ficará em
Matozinhos. Liléia ressalta que a Fio Cruz está a disposição para ajudar no que for necessário nessa
questão. Encaminhamento: Alfredo irá enviar a todos os conselheiros o TAC assinado. “Semeando
Florestas e colhendo água” Instituto Espinhaço: Alfredo informa que estão fazendo plantios no
município e o instituto se propôs a fazer uma apresentação após o encerramento do projeto para
explanar tudo que foi realizado. A intenção é que sejam plantados seis mil modas no município. Plano
Diretor: Priscila informa que o texto do arquivo está pronto. A Jaqueline foi contratada para finalizar os
mapas e estão aguardando. Acrescenta ainda que Vilma Torres terá uma reunião com a responsável do
IBGP para finalizar de vez a questão. 5.1. Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de
setembro e outubro de 2018: Atas aprovadas com sugestões de Daniela. 5.2. – Apresentação da
ONG Prevenir e Preservar sobre sua atuação e alinhamentos para o PNM Mata da Tapera:
Lancaster se apresenta como presidente da ONG, sua diretoria e todos os projetos que desempenham
em vários locais com inúmeros parceiros. Quanto ao Parque da Tapera, cita que a proposta inicial é
montar um conselho e catalogar todas as espécies através de um biólogo. Carolina cita que a escola
começou a utilizar o local e propõe uma parceria. Lancaster aceita a parceria, frisa que será feito
reuniões pontuais e está preparando o local para também ceder uma sala ao IEF. Lileia diz que
representa uma ONG que quase assumiu o local, nesse tempo participou de editais e todas as

propostas são de encaminhamento para o plano de manejo da Mata da Tapera, faz solicitação a ONG
de que caso seja pleiteado gostaria muito de fazer essa parceria se for de interesse da ONG. Lancaster
já firma uma parceria com o Inot para ter um local para eles na Mata da Tapera, pois ressalta que o
local é de todos. Romina fala sobre a reunião do Mosaico da Serra do Cipó e propôs de ser no Parque
da Tapera, para já dar uso e valorizar esse território, dia 4 de dezembro 13:30 da tarde, que irá eleger o
Conselho do Mosaico, se coloca a disposição a ajudar no que precisar. Moacir convida para fazer
apresentação ao legislativo para explanar todo o projeto e a ONG aos mesmos. 5.3. Apreciação de
corte de espécie protegida por lei: Alfredo informa que esteve na propriedade e o motivo não justifica
o corte. 5.4. Indicação de membro para composição do Conselho Municipal de Saneamento
Básico e Conselho do PNM Mata da Tapera: Alfredo informa que terá reunião uma vez a cada dois
meses. Priscila em relação à Mata da Tapera a idéia seria ser depois da reunião do CODEMA ou pelo
menos a cada dois meses. Liléia é favor de se ter um conselho exclusivo da Mata da Tapera, e o
CODEMA ser por enquanto o conselho responsável, ate se alinhar. Romina é a favor da criação do
conselho, mas não se justifica ter todo mês. Lancaster diz que entende e foi discutido internamente com
o jurídico que se tenha o conselho, porém o calendário não precisa ser tão constante. Fica acordado
Priscila como titular e Daniela como suplente no conselho de Saneamento Básico. Em relação aos
membros do conselho da Mata da Tapera, irá aguardar até que se defina. 5.5. Apresentação do
projeto piloto de fossa implementado pela COPASA: Alfredo explana as fotos do projeto piloto que
foi feito em uma das residências comtempladas pelo projeto de esgotamento sanitário no distrito Serra
do Cipó. Ressalta que todo o projeto será definido de acordo com esssa exériência. 6. Palavra Franca:
Lileia diz que a metodologia usada na construção de fossas na Serra do Cipó é feita de maneira errada,
todos os pedreiros fazem buracos nas paredes, pois dizem que é mais eficiente. Cita que o Inot fez a
proposta de promover um curso para entender como é feito, pois devido a essa questão estão tendo
nas escolas alunos com infecção de parasitas hídricas. Alfredo encaminhamento: mandar para a
secretaria de obras e fiscalização essa questão para fiscalização e análise. Romina cita foi questionada
quanto ICMBio sobre compras de lotes na área institucional na região do engenho, e pede
esclarecimentos. Wagner diz que se chegou à conclusão após estudo técnico que o local não seria
usado para nenhuma obra como escola, e outras coisas. O município passou por um momento difícil, e
o lote vai ser leiloado sendo previsto uma arrecadação de 1 milhão de reais para investimentos e
pagamentos de gastos da prefeitura. Romina pede que envie o projeto para ter em mãos e esclarecer
as pessoas. Priscila informa que no dia 30 novembro haverá reunião do Circuito Turístico Parque
Nacional da Serra do Cipó com o plano estratégico de toda região, estão todos convidados. Daniela
pergunta sobre coleta seletiva. Priscila informa que entrou em contato com a associação de Baldim e
estão com o interesse de vir buscar de quinze em quinze dias mais papelão e plástico, e aguarda as
prefeituras que faltam para assinar o consórcio. Daniela cita que a Rede Sol esta articulando com outros
municípios para fazer esse trabalho. Raquel repassa o convite de Vanise sobre a assembléia que
haverá amanhã em que será discutida a continuação do Mercadinho Ta Caindo Fulô. 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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