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 janeiro de 2019 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:
Liléia Gonçalves Diotaiuti – Instituto de Observação da Terra
Altamiro Geraldo Ferreira Júnior – Associação dos Atrativos Turísticos da Serra do Cipó e Região
3. Composição da mesa:
Alfredo Ferreira – Presidente do CODEMA
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 10/01/2019.
5. Recepção e Credenciamento dos Conselheiros e Convidados: O presidente do CODEMA,
Alfredo Ferreira, deu abertura à sessão às 14h:13min dando boas-vindas aos conselheiros e todos os
presentes. Solicita a inserção de outro ponto de pauta sobre autorização de uma pinguela. Todos os
conselheiros aprovam. 6. Informes: Revisão do Plano Diretor: Priscila informa que o texto foi
concluído, os mapas revisados e a expectativa é que envie para a Câmara Municipal de Vereadores
essa semana. Romina solicita uma cópia desse arquivo. Priscila se encarregou de encaminhar o
documento aos conselheiros. Projeto de sinalização: Priscila informa que esta era uma pauta do
Comtur e incluiu para ciência dos membros deste Conselho. O projeto elaborado por empresa
contratada ainda se encontra no DEER para revisão. Ressalta que o DEER estava de recesso em
dezembro, mas se comprometeram a apresentar a versão final no início de 2019. A responsável pela a
empresa que produziu o projeto tem monitorado a Secretaria de Turismo e tudo indica que terá ainda
outras correções. Priscila diz que irá continuar monitorando a todos sobre assunto. Coleta seletiva:
Priscila informa que sobre a coleta seletiva continua na mesma situação, mas há algumas
possibilidades para 2019. Na ultima quarta-feira, a Associação de Catadores de Baldim veio ao
município e realizou uma coleta no distrito da Serra do Cipó em locais que estavam com grande
acúmulo de material. Ficou acordado que a Associação voltaria na próxima quinta-feira e Priscila
informará a todos. Priscila informa que o consórcio foi concluído e que será terá uma visita técnica em
município do sul de Minas que tem desenvolvido um projeto. Enquanto não há definição por parte do
Consórcio, a intenção é fazer uma parceria com a Associação de Baldim, mas está aberta a
possbilidade de outras associações ou empresas. Controle de animais: Priscila diz que o município
ainda não recebeu o castra móvel, portanto as atividades são foram iniciadas. A Secretaria trabalhará
com a mudança da legislação e será feito um plano de ações com o veterinário da Prefeitura e com as
pessoas que quiserem contribuir voluntariamente de alguma forma. Grupo Técnico PESC: Rinaldo
recorda que havia a intenção de realizar um seminário com pesquisadores e envolvidos sobre a
importância da área em estudo, porém decidiram por não fazê-lo, pois havia pouco tempo para
preparação e o grupo era muito homogêneo. Seria necessário fazer uma portaria para oficializar o
trabalho, porém com a transição de governo esta não foi feita. Ressalta que alguns funcionários foram
exonerados, aguarda para a normalização e assim o grupo volta com os trabalhos normalmente.
Rinaldo também destaca que o histórico do Parque foi levantado, faltando fazer a consulta à gerência, o
seminário e chegar à pelo menos três cenários do que será feito com o parque. Projeto hidro
ambiental 2015 (reflorestamento do Soberbo e barraginhas no Galho Grande) e “revitaliza
soberbo”: Alfredo informa que os trabalhos serão iniciados na comunidade do Galho Grande em
fevereiro e sobre o projeto do Soberbo ainda falta 3.000m de áreas para serem fechadas e haver o
plantio. Diversos moradores não aceitaram e outros fatores. Procurando uma nova área para plantar.
Foi indicada uma cascalheira indo para Santana, mas falta entrar em contato com o proprietário. Se
alguém souber de alguma área que abrange, estão abertos. Ficou acordado o seminário sobre o
Soberbo e tem que ser marcado. “Semeando Florestas e colhendo água” Instituto Espinhaço:
Alfredo informa que esse projeto é de reflorestamento sem cercamento. As ações foram finalizadas,
caiu cerca de 50% da área inicial e tentará trazer os responsáveis para uma apresentação no conselho.
Priscila cita que os mesmos ficaram de enviar um relatório e assim que enviar apresentará a todos. 5.1.
Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de dezembro de 2018: Priscila explana os pontos em
que Ailton pediu que alterasse para que ficasse coerente com o que foi dito na reunião. Ailton diz que é
um documento importante e gostaria que ficassem bem claro para dar seqüência mostrando a empresa
os pontos. Ailton mostra todos os pontos em que gostaria que mudasse de acordo com o verídico. Não

foi citado o momento que foi relatado à morte dos peixes que para ele é muito importante. Sobre a
questão do espelho d’água, Ailton informa que já restabeleceu no dia 03 de janeiro, parou de chover,
abaixou um pouco, mas acredita que nesse nível ela fica por volta de dois a três meses sem baixar
muito. Priscila cita que Vandir comentou que o espelho d’água normalizou, mas realmente abaixou e
pediu para que Ailton puder acompanhar. Priscila informa que a SUPRAN entrou em contato com a
Setur para analise do cumprimento das condicionantes. A Secretária relatou ao órgão as ações
realizadas e sugeriu que a empresa contratada para compensação deveria estar mais presentes. Ailton
diz que as placas de orientação turística foram instaladas na Lapinha. Alfredo sugere ter essa conversa
mensalmente para ir tratando do assunto, trazendo ações. Todos os conselheiros aprovam a ata com as
considerações feitas por Ailton. 5.2. Parque Nacional da Serra do Cipó: esclarecimentos sobre o
termo de compromisso das famílias do Retiro e atualização sobre as atividades e produtos
turísticos: Renata informa que foi feito um termo de compromisso do ICMBio com as famílias
residentes no Retiro e pede que todos ajudem a divulgar bastante para que todo comunidade entenda.
O termo de compromisso é um instrumento que consiste em garantir o uso de moradores dentro do
Parque, com a descrição de regras do que os mesmos podem e não podem fazer. Foram reconhecidas
algumas famílias, diante de apresentação de relatos, como comunidades tradicionais, são elas: Antônio
Ferreira de Siqueira (Peixe), José Ferreira da Silva (Zé do Levi), Ildeu Tarcísio de Siqueira, Joãozinho
Siqueira, Geni Celestina dos Anjos / Lucas Ferreira de Siqueira, Geralda Ferreira dos Anjos, José Rosa
dos Anjos (Zé Miné), Piedade Maria de Siqueira. Frisa que no próximo boletim informativo do Parque
Nacional essa questão será abordada de forma mais aprofundada como meio de divulgação à
comunidade. Renata explana que o termo compreende vários aspectos importantes como a criação de
animais de grande médio e pequeno porte. Também está descrito o que foi proibido que os moradores
desse local fizessem visando à proteção da área e o que tem que ser feito quanto aos visitantes desses
moradores. Ressalta que o termo de compromisso será disponibilizado a todos que quiseram, onde o
mesmo contém todas as informações. Terá apoio do veterinário da Prefeitura de Santana do Riacho na
questão dos animais e a intenção de instalar placas mostrando para os turistas que naquele local vivem
famílias tradicionais e isso está sendo feito de forma legal. Moacir cita que conhece todos
pessoalmente, e é bom saber como vai funcionar para passar para eles e esclarecer dúvidas. Romina
esclarecendo é um acordo entre as famílias e o presidente do ICMBio, e conta com todos na
divulgação. Alfredo pergunta quantas casas serão restauradas. Renata informa que serão quatro, mas
que a forma ou construção está ligada à autorização do ICMBIO. A questão fundiária esta correndo
paralelamente na justiça. Sobre as atividades e produtos turísticos do Parque Nacional, Renata informa
que no ano passado o parque abriu espaço para operarem canoagem, foi aprovado um projeto piloto no
Conselho do Parque para averiguar se de fato irá ser aprovado, está passando por um período de teste
e se estabeleceu regras para a prestação de serviços. Dando certo, se faz uma portaria que estabelece
as regras, é divulgado no diário da união e todas as pessoas que quisessem prestar o serviço têm as
regras que devem seguir. Querem incentivar um modelo de associativismo, não teria um número
máximo, mas estabeleça um sistema de rodízio. Renata mostra um modelo de portaria para essa
questão. Há a intenção de um termo de cooperação com uma ONG pra ajudar a captar recursos e
fomentar projetos, como o Instituto Biotrópicos. Ressalta esta uma alternativa é mais trabalhosa, mas
que fortalece a região local. Há também a permissão que envolve lançar um edital e receber propostas
para seleção, em relação à implantação de lanchonete. Há também passeio de charretes do Circuitos
das Lagoas e da cachoeira da Farofa e outros produtos sendo estudados no Parque. 5.3. Eleição do
novo Presidente e vice-presidente do CODEMA em janeiro, para o ano de 2019: Alfredo se
candidata novamente a presidente do CODEMA e tem Liléia como vice-presidente. Ressalta que
mesmo a conselheira não estando presidente, já foi acordado o interesse da mesma. Pergunta se mais
alguém quer se candidatar e não nenhuma manifestação. A chapa tendo Alfredo Ferreira como
presidente do CODEMA e Leléia Gonçalves Diotaiuti como vice-presidente foi aprovada por
unanimidade. Autorização de pinguela no condomínio residencial Serra do Cipó: Alfredo traz para
apreciação e votação, uma solicitação de construção de pinguela no condomínio. Apresenta um parecer
técnico e ressalta que o local é uma área onde as pessoas já usam no seu dia a dia e os mesmos iriam
arcar com todos os custos. Não haverá nenhuma supressão. Aprovado por unanimidade por todos os
conselheiros presentes e as condicionantes será elaboradas pela Secretaria de Turismo e Meio
Ambiente visando a proteção do córrego Soberbo. 6. Palavra Franca: Elizabet relata que no dia
anterior subiu o córrego Soberbo até um ponto acima da Mãe D’Água em um afluente que esteve seco
até a alguns meses, durante a seca, e agora está com pouca água. Ela disse que em conversa com
Flávio, caseiro de seu vizinho, esse disse que esse afluente secou depois que teve uma queimada no
alto da Serra, acima da Mãe D´Água. Elizabet ressalta não parecer ser a queimada recente, do ano de
2018, e sim de ano anterior, isso porque apesar de ter marcas de queimada, a vegetação está verde,
sinalizando que já houve alguma recuperação. Elizabet disse creditar que se colocasse cerca e se
possível fizesse um acero ao redor da mesma, isso poderá evitar novos incêndios acima dessas
nascentes. Ela destaca que há outras nascentes que também formam o soberbo. Ela frisa que

freqüenta a região há mais de trinta anos e que nunca antes esse afluente havia secado. Alfredo
informa que ainda restam 3.000m para fazer cercamento e plantio, se conseguir fazer só o cercamento
pode cercar essa área para evitar essas ações. Glauco fará levantamento em campo, ICMBio irá
averiguar o momento da queimada. Encaminhamento: entrar em contato com a empresa para averiguar
se é possível fazer somente o cercamento na área. Elizabeth cita que chegou um pouco atrasada a
reunião e gostaria de saber sobre o plano diretor do município. Priscila retomou o que foi dito no início
da reunião. Moacir diz que no dia que será feita a discussão em público será avisado a todos. Priscila já
se extrapolou o prazo para isso, o Ministério Público está em cima para finalização. Elizabeth sugere
que seja realizada uma reunião geral do CODEMA com a comunidade para divulgar as mudanças e
nvoas diretrizes. Priscila informa que a próxima reunião será dia 11 de fevereiro na Lapinha da Serra.
Tentará trazer pautas que seja mais pertinente com a comunidade da Lapinha e também tentar trazer
as RPPN’s para explanar mais sobre suas ações. Informa que criou um grupo Setur Divulga com o
objetivo de divulgar as ações da secretaria, convida a todos a participarem. Também há as redes
sociais da Secretaria de Turismo e se tem publicado diariamente. Essa semana ira acontecer à festa de
são Sebastião na comunidade Lapinha da Serra e todos estão convidados a prestigiar. Romina informa
que está se despedindo da Serra do Cipó onde mora há cinco anos, agradece a todos e deseja sucesso
nas ações. Foi convidada para gerir uma estação ecológica em Alagoas. Renata assume a gestão do
Parque. Priscila agradece a Romina e ressalta que seu trabalho foi brilhante e Alfredo agradece em
nome do município e deseja sorte em Alagoas. Moacir em nome do Legislativo agradece muito,
parabeniza sua competência e deseja muito sucesso. 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.
Folha de Assinaturas da Ata
Alfredo Ferreira da Costa Filho
Presidente do CODEMA

Samara Luiza da Silva Madureira
Secretária do CODEMA

