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 10 (dez) dias do mês de setembro 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:
Raquel de Almeida Machado - Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de
Serviços da Serra do Cipó
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 04/09/2018.
5. Recepção e Credenciamento dos Conselheiros e Convidados: O presidente do CODEMA,
Alfredo Ferreira, deu abertura à sessão às 14h18min, dando boas-vindas aos conselheiros e todos os
presentes. 6. Informes: Conselho Municipal de Saneamento Básico: Alfredo informa que na última
reunião ordinária do CODEMA trouxe a possibilidade de criar o Conselho de Saneamento Básico,
porém o executivo da prefeitura achou melhor levar esse novo conselho para dentro da Secretária de
Saúde do Município. Daniela cita que muitas questões desse conselho estão relacionadas à Secretaria
de Obras. Alfredo ressalta que todos esses setores importantes serão interligados, e está consultando
ao Dr. Thiago para ter um membro do CODEMA nesse conselho. Grupo Técnico PESC: Daniela
informa que a reunião sobre o Parque Estadual foi ótima, houve uma boa participação das prefeituras e
conselhos de Jaboticatubas e Santana do Riacho, e de alguns moradores daquela região. Foi
apresentada a proposta de trabalho que será baseada no aspecto histórico, ambiental, social e da
gestão, e como encaminhamento algumas pessoas se colocaram a disposição para realizar a
organização das informações e será montada uma cartilha de forma simplificada para apresentar o
assunto. A próxima reunião será dia 25 de setembro de 2018.Projeto hidro ambiental 2015
(reflorestamento do Soberbo): Alfredo informa que há duas semanas, está percorrendo o Ribeirão
Soberbo juntamente com Daniela e Amanda para conversar e explanar o projeto aos moradores, para
que assim os mesmos tenham ciência do que se trata e ter o Termo de Aceite assinado pelos
responsáveis. Frisa que os moradores que não aceitarem o projeto na região de sua propriedade, as
mudas de reflorestamento podem ser remanejadas para outro local. Lei de Supressão Municipal:
Alfredo informa que a Lei de Supressão será enviada para a Câmara Municipal de Vereadores, e
acredita que na próxima reunião da câmara já pode ser votado. 5.1. Aprovação da ata da reunião
ordinária do mês de agosto de 2018: Todos os conselheiros presentes aprovaram a ata da reunião
ordinária do mês de agosto de 2018. 5.2. Autorização para supressão de espécie protegida por
legislação específica: Alfredo apresenta solicitação de supressão de uma unidade de Pequi (Caryocar
brasiliense) na Rua Pau Brasil com o motivo risco de queda. Frisa que em visita ao local, a mesma
apresenta eminente risco de queda, estando à árvore sobre o quiosque da residência. Todos os
conselheiros presentes são favoráveis a supressão. O proprietário informa que em sua propriedade, há
espaço para serem plantadas de duas a três árvores e questiona se a compensação nesse caso deve
ser apenas de Pequ, Alfredo explica que a lei estadual de proteção ao Pequi exige que seja feita a
compensação na mesma espécie. Fica acordado que a compensação será de 5 mudas de Pequi. 5.3.
Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente: Alfredo informa sobre uma
ponte que está insatalada na Rua Cipó, que quando chove fica intrasitável, por ser muito baixa e estão
tentando recursos para fazer outra. A mesma será de 2,5 m de largura e 6 metros acima do nível da
água, sendo proibido o tráfego de caminhões. Rinaldo pergunta se há necessidade de se ter desvio e
Alfredo diz que não. Rinaldo acrescenta que o conselho concedendo autorização, deve se ter algumas
condicionantes para minizar os impactos no Ribeirão Soberbo. Todos os conselheiros presentes
aprovam desde que sigam as seguintes condicionantes: Desviar o fluxo de veículos da rua durante as
obras para evitar impacto no local; Sem construção de via provisória no local; Haver um local adequado
para colocar o entulho; Retirar a antiga estrutura e destinar o material para um aterro; Não lavar os
equipamentos da obra dentro do ribeirão; Não descartar resíduo dentro do ribeirão; No final da obra a
empresa deve deixar o local entulho derivado da execução da obra. 6. Palavra Franca: Priscila informa
que em relação à coleta seletiva, ainda estão buscando uma alternativa e no momento não esta

havendo o recolhimento. Cita que esteve conversando com uma associação de Lagoa Santa, levando
se o fato de não ter conseguido ninguém no Município interessado para tratar do assunto. Ressalta que
está havendo um consórcio e a previsão é que esta empresa cuide de todos os resíduos, mas que
independente de quem assumir esse papel em primeiro lugar será trabalhada a campanha. A próxima
reunião do Conselho Municipal de Turismo será na sede Santana do Riacho e a sugestão é que o
CODEMA também faça para que outras possam participar. Todos os conselheiros presentes estão de
acordo. Sobre a secretaria do conselho, Priscila cita que atual secretária é Samara que fica responsável
também pela secretaria do COMTUR e fica o convite caso alguém tenha interesse em assumir
temporariamente. Liléia diz que por mais que os conselheiros sejam solidários, a prefeitura que deveria
assumir esse papel e contratar outra pessoa. Daniela pergunta sobre o Parque Municipal Mata da
Tapera. Priscila diz que está faltando uma última análise. Liléia informa que ficou doente na reunião do
CODEMA em que iria trazer a posição do Inot em relação ao Parque Municipal Mata da Tapera.
Ressalta que a proposta era com limitação de 2 anos no contrato e não quis arriscar, pois seria muito
difícil executar o projeto nesse tempo. Diz que particularmente ficou muito triste e frustrada por não ser
possível a concretização deste feito. Frisa que gostaria de participar na negociação com a outra
instituição, e que continuará solicitando financiamento ao CNPQ para desenvolver projetos naquela
região. Afirma que deseja colaborar na medida em que seja possível. Daniela pede retorno sobre o
Plano Diretor. Priscila informa que continua na mesma situação da última reunião, a empresa foi
demandada que elaborasse os mapas, as sugestões de Daniela foram enviadas e aguarda retorno.
Priscila informa que o Parque Nacional da Serra do Cipó está com abertura de proposta de atividades
dentro do Parque e em breve terá canoagem no Rio Cipó com a união de sete empresas que atuam na
região com um piloto para averiguar se funcionará bem. Haverá algumas contrapartidas para a unidade
de conservação como a limpeza e construção de um deck. Em relação ao Evento Abeta Summit
recebeu-se 257 participantes sendo que alguns fizeram alguns passeios no distrito Serra do Cipó e
após foram para Conceição do Mato Dentro. Alguns desses congressistas voltaram após o congresso
para fazer trilhas, travessão e outros. No congresso foi lançado a Trans Espinhaço, com a trilha Alto
Palácio Serra dos Alves passando dentro do Parque. Priscila informa que a Horizonte – PCH Coronel
Américo Teixeira usina responsável pela hidrelétrica na Comunidade Lapinha da Serra contratou uma
empresa, a Ekos Planejamento Ambiental, para cumprir as condicionantes deixadas, como capacitação
de professores, estruturarem um plano de ações e abrir para visitação. Alexandre pergunta sobre a
estrutura do Parque Nacional em que considera não ser o ideal para os turistas podendo ser melhorada,
e questiona sobre a construção de deck no lago da Lapinha da Serra. Priscila em relação ao Parque,
informa que o ICMBio lançou uma portaria para trabalhar as condicionantes como em outros parques
com atividades que segam geridas por empresas do próprio local e já existem com as bicicletas e
cavalos. A estrutura do parque melhorou bastante, tem se a portaria do retiro em que a via de acesso é
toda asfaltada, já existem trilhas bem sinalizadas, existem cardápio de atrativos que podem ser
baixadas online, as travessias de longo curso. Em relação à lapinha existe uma legislação que define
essa questão de construção de deck. Cristiana pergunta se conhecem algo sobre o Quintas do Palácio
um projeto que compreende 420 lotes, pois existe um dossiê na internet com CNPJ e tudo indica que
estão na justiça contra o ICMBio e a prefeitura. Alfredo irá colocar como ponto de pauta da próxima
reunião e levantar o máximo de informações que puder. Alfredo pede para quem tem alguma outra
associação que possa indicar para a coleta seletiva. Priscila pede que ao fazerem compras no
município peçam nota fiscal, ajudar nesse movimento e futuramente ter descontos no IPTU e no alvará
para quem estiver seguindo corretamente. 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

Alfredo Ferreira da Costa Filho
Presidente do CODEMA

Samara Luiza da Silva Madureira
Secretária do CODEMA

