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 08 (oito) dias do mês de outubro de 2018 das 14:00h às 17:00h, reuniram-se na Câmara Municipal
de Vereadores de Santana do Riacho – Rua Alfredo Domingos de Melo, n° 153, Centro – Santana do
Riacho/MG.
1. Presenças:
Lista de presença – conselheiros e convidados - anexa à ata.
2. Ausências justificadas:
Não houve ausências justificadas.
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 02/10/2018.
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: Coleta Seletiva: Priscila informa que não tem uma noticia positiva para
repassar, pois ainda não conseguiu ninguém para realizar o trabalho. Houve uma conversa com uma
associação muito boa de Lagoa Santa, porém há alguns impedimentos. Grupo Técnico PESC: Daniela
informa que na última reunião contou com a presença do diretor geral do Instituto Estadual de Florestas
Hanri, das prefeituras de Jaboticatubas e Santana do Riacho, proprietários, universidades, conselhos e
associações. Foi reforçada a proposta do trabalho e o objetivo de fazer a avaliação do Parque Estadual
da área que não foi contemplada pelo Parque Nacional, está sendo feito uma busca de documentos
para ter essa avaliação do contexto histórico, visita aos proprietários. O foco é o levantamento do
histórico e a conversa com os proprietários. Pode haver mudança na categoria, mudança do limite ou
revogação do decreto. A próxima reunião será dia 29 de outubro, 09h30min na sala de cultura, e irá
contar com a presença de uma servidora do IEF. Projeto hidro ambiental 2015 (reflorestamento do
Soberbo) e “revitaliza soberbo”: Alfredo informa que foi feita uma reunião na semana passada com a
COBRAPI, que fiscaliza a empresa Inovesa e foi acordado que a empresa vai contratar uma pessoa do
distrito Serra do Cipó para fazer a mobilização, pois estava havendo muita resistência para assinar o
Termo de Aceite. No dia 1 de dezembro vai haver uma ação comunitária para explanar a todos sobre o
projeto das barraginhas. Lei de Supressão Municipal: Alfredo informa que a lei foi aprovada pela
Câmara Municipal na semana passada e já esta em vigor. Encaminhamento: enviar uma cópia assinada
para todos. Priscila sugere que a partir dessa lei, possa passar um procedimento para as pessoas de
como agir no caso de supressão e construção. 1° seminário regional do meio ambiente: Priscila
informa que no dia 25 de setembro houve um seminário em parceria com CISREC, consórcio que
abrange 17 municípios e infelizmente nem todos foram participar. Foram apresentados projetos de
reciclagem do município, houve teatros, e foi possível analisar que a reciclagem consegue se manter.
Assinatura do Termo com a ONG Prevenir e Preservar: Alfredo cita que no sábado passado foi
assinado o termo de cooperação do Parque Mata da Tapera com a ONG Prevenir Preservar em que
vão gerir o parque em apoio com a comunidade, parcerias com as escolas e os mesmos frisaram muito
que a gestão será voltada para a comunidade tentaram parceria com o IEF. Priscila diz que iriam ceder
ao Inot, mas não foi aceito a proposta, então foi cedida a essa ONG que já desenvolve trabalhos no
município. “Semeando Florestas e colhendo água” Instituto Espinhaço: Alfredo cita que em
setembro do ano passado foi feito um levantamento em campo e no último dia 20 os responsáveis pelo
projeto estiveram na Serra do Cipó apresentando alguns resultados. Serão 21 mil hectares de
recuperação de áreas degradadas e em novembro já se inicia o plantio. Foi apresentada a proposta dos
mesmos para participar do edital do IBAMA. Plano Diretor: Priscila informa que o que estava pendente
era o recebimento dos mapas e já obtiveram. Em breve será encaminhado para Câmara de Vereadores
para aprovação dos mesmos e todos serão avisados. 5.1. Aprovação da ata da reunião ordinária do
mês de setembro de 2018: Devido a alguns imprevistos no envio da minuta da ata do mês de
setembro, a mesma será enviada a todos os conselheiros via e-mail e aprovada na próxima reunião
ordinária do conselho. 5.2. Fundo Municipal do Meio Ambiente: Alfredo lê para todos os presentes a
lei 380/2005 do Fundo Municipal do Meio Ambiente explanando as mudanças e atendendo as
considerações sugeridas. Frisa que o arquivo final será enviado a todos, e estando todos de acordo
será encaminhado para o jurídico. Liléia sugere fazer um encontro dos conselhos municipais para que
possam interagir e que as propostas se atrelem. 5.3. Retorno sobre o “loteamento Quintas do
Palácio”: Alfredo informa que esse loteamento fica no sentindo do município Conceição do Mato

Dentro, na região do Alto Palácio. Há quatro pessoas no processo jurídico, ICMBio, a prefeitura, quem
vendeu os lotes e quem os comprou. De acordo com o que consta no site do mesmo, houve uma
documentação entregue ao juiz há dez dias. Alfredo ressalta que ainda não conversou com o jurídico da
prefeitura sobre o caso. Vilma cita que por volta de três meses atrás, foi questionada sobre uma
matrícula de IPTU nessa região, ligou na Serra do Cipó para averiguar, mas não encontrou nada sobre
assunto. Alfredo diz que o principal questionamento deles é que querem indenização pela prefeitura e
ICMBio. Araújo cita que essas áreas estavam de acordo com as exigências legais da época, mas que
mudaram, principalmente no ano de 2000, e tiveram que se enquadrar a lei, essa é a situação estão
embargados, e aqueles que sentem lesados podem entrar com processos, como nesse caso. Vilma
sugere levantar esse histórico para informar ao jurídico da prefeitura. Alfredo informa que não há
arquivos digitais para serem baixados no site. Encaminhamento: solicitar o jurídico da prefeitura e trazer
retorno com informações. 6. Palavra Franca: Elizabeth pergunta sobre o Plano Diretor. Priscila informa
que recebeu os mapas, em breve dará notícias sobre a reunião em que o arquivo será enviado á
Câmara de Vereadores para aprovação dos mesmos, e irá comunicar a todos os conselheiros.
Elizabeth solicita uma cópia integral da versão que vai para a câmara. Uilson diz que o arquivo irá
passar pela avaliação do jurídico e avisará a população. Daniela como solicitar o material que for
aprovado. Uilson diz que fica no portal da transparência da câmara. Vilmar informa sobre uma erosão
que se encontra no caminho da Lapinha da Serra e está sendo jogado muito lixo no local, favor
encaminhar para a secretaria de obras para fiscalização. Sobre loteamento a polícia ambiental o
procurou e já cercaram a obra. Araújo cita que não há licença para construir em zona rural, para
parcelamento não tem. Vilmar informa que já foram divididos e vendidos os lotes. Araújo informa que
houve um seminário sobre o fogo o manejo integrado do mesmo no ICMBio, em que se reuniram
pesquisadores, acadêmicos para tratar do assunto e será elaborado um plano efetivo para o ano de
2019. Priscila reforça que o Parque Mata da Tapera está integrando o mosaico e a primeira reunião
será no dia 4 de dezembro na Mata da Tapera. Fica aberta a sugestões de projeto para serem
realizados no local. Priscila faz o convite a todos para o evento Natureza do Sabor, primeiro encontro
gastronômico dos municípios do circuito. Na Lapinha da Serra vai haver a festa tradicional de Nossa
Senhora Aparecida com cavalgada e orquestra sinfônica. Haverá rodeio na Serra do Cipó e festa de
Nossa Senhora Aparecida na Varginha. Os cartazes estão sempre no site da prefeitura. O circuito vai
oferecer um curso de competência mínima de condutores. Alfredo informa que foi enviada a prefeitura
resposta de um ofício enviado ao IGAN em janeiro de 2017. O mesmo questionava a diversas
captações de água no Soberbo. Alfredo lê o ofício a todos os presentes, e o mesmo será escaneado e
enviado a todos os conselheiros. Nessa situação há duas possibilidades: pedir ao CBH Velhas atestado
de escassez hídrica daquele local ou enviar a denúncia ao mesmos dizendo que não condiz com
indícios. Encaminhamento: colocar como ponto de pauta para a próxima reunião. Uilson agradece a
presença de todos e afirma que a casa está sempre de portas abertas. 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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