CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE GUIMARÂNIA - MG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002, DE 04 DE JULHO DE 2019
Aos quatro dias de julho do ano dois mil e dezenove, reuniram-se na sede da Câmara
Municipal de Guimarânia situada na rua Guimarães, 270, nesta cidade de Guimarânia/
MG, às treze horas, os seguintes membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, Marco Antônio Nunes de Melo, Telma Lúcia Caixeta, Ludyene dos Reis
Marques, Mônica Cristina da Silva, Angela Aparecida da Silva, Ricardo Alves Santana de
Sousa, Haniel Lucas Marques Souza, Juan Pablo Silva Moreira, Daniella Queiroz Moreira,
também estiveram presentes representantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente, sendo, Lorena Conceição de Oliveira, Fiscal de Meio
Ambiente do Município e Juliana Rosa Braga, Engenheira Ambiental e Sanitarista do
Município, verificado quórum entre os membros, conforme lista de presença assinada foi
iniciada a reunião. O presidente Sr. Marco Antônio Nunes de Melo deu boas-vindas à
todos e agradeceu o Presidente da Câmara Municipal Sr. Roberto Caetano pela
oportunidade e espaço pra realização das reuniões do CODEMA. Em seguida, solicitou a
secretária do Conselho Srª. Telma Lúcia Caixeta que fizesse a leitura da Ata da Reunião
Ordinária nº. 001 de 10 de junho de 2019, a qual, foi aprovada sem nenhuma justificativa.
Também foi solicitada a leitura da Ata da Reunião Extraordinária nº. 001 de 10 de junho
de 2019, a qual, não foi questionada e também aprovada por todos. Em acordo com
todos, seguimos pelo item 5 da pauta “Discutir, formular e encaminhar alteração do Fundo
Municipal de Meio Ambiente para o Poder Legislativo e Poder Executivo”, foi apresentado
o Oficio Codema nº. 02/ 2019 de 04 de julho de 2019, que solicita ao Poder Executivo a
alteração do artigo 6º da Lei Municipal nº. 863/ 2005, junto à Câmara Municipal de
Guimarânia. Seguindo com a reunião, abordamos o item nº. 4 – “Minuta para aprovação
da Deliberação Normativa nº. 003 que Estabelece critérios para plantio, poda, transplante,
corte, supressão e não compensação de árvores situadas em logradouros públicos e em
propriedades particulares sediadas no Perímetro Urbano do Município de Guimarânia,
Estado de Minas Gerais.” foi feita a leitura de toda a Minuta e aberta para
questionamentos e discussões, sendo levantado posicionamento do Sr. Juan que
apresentou defesa contra a taxa e regulamentação para plantio, a qual foi justificada pela
necessidade de plantio correto, tanto em vias públicas como particulares, visando assim,
a espécie adequada para cada tipo de ambiente. Seu posicionamento também foi
defendido pelo membro Ricardo e por demais membros, como também questionado o
valor da taxa para requerimento dos serviços, o resíduos da madeira das árvores,
compensação, a vistoria e fiscalização, sendo então, apresentado a Lei Municipal nº.
1458 de 04 de junho de 2019 e indicado o seguimento de leis estaduais. Em atendimento
a diversos questionamentos, foi solicitada vista da Minuta a qual deverá passar por
alterações e apresentada em reunião posterior. Em sequência à pauta da reunião,
abordamos o item 6 – “Explicação de todos os trâmites de funcionamento do
Licenciamento Ambiental Municipal no município – Apresentação Secretário Municipal e
Presidente CODEMA – Sr. Marco Antonio Nunes de Melo e Bióloga Jéssica Mara”, de
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início foi explicado a exoneração da Srª Jéssica, a qual foi substituída pela Engenheira
Ambienal e Sanitarista Srª Juliana Rosa Braga; foi transmitido um vídeo que explicava o
funcionamento do Licenciamento Ambiental o qual foi transmitido e explicado todos os
trâmites de trabalho junto à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio
Ambiente. Em seguimento a pauta, o presidente abriu a palavra franca a todos para
considerações finais, iniciamos discutindo a questão da Carvoeira que se encontra na
zona rural do município próxima ao bairro Alto do Lobo desta cidade, o presidente disse
que foi feita uma reunião junto a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e o
empreendedor, o qual se prontificou em diminuir a produção no período que o vento
estiver mais denso para que a fumaça não se estenda por toda a cidade, será
apresentada ata na próxima reunião. Também foi levantada a questão das queimadas em
lotes urbanos, sugerindo ao município a aprovação de uma lei municipal para
regulamentação desta infração. Também, os representantes do CODEMA aproveitaram
para expor e denunciar algumas empresas, sendo, a captação da água pela COPASA
sem Outorga e descarte do esgoto da cidade de forma criminal ambiental no Rio Espírito
Santo e o extravasamento do esgoto próximo ao cemitério municipal; também foi
abordado a necessidade de fiscalização na empresa Laticínios Guimarânia, localizado no
centro da cidade, a qual, expele fumaça, contaminando o ar de nossa cidade. Então, o
Secretário se posicionou e solicitou a Fiscal Ambiental presente que providenciasse esta
fiscalização junto aos técnicos CISPAR o mais rápido possível, devendo apresentar
posicionamento na próxima reunião. O presidente aproveitou para falar da necessidade
de regulamentar o COLMEIA (Coletivo Local de Meio Ambiente), sugerindo criar uma
Comissão de Trabalho com diversos integrantes da sociedade no intuito de fomentar e
apoiar este programa que tem recursos e um fundamento tão importante para nossa
cidade, que se preocupa com a recuperação, preservação e conscientização dos
produtores e famílias agropecuárias da bacia do Córrego da Loca. A senhora Telma, atual
presidente do Coletivo, expôs a necessidade de regulamentação deste programa e sua
importância para nossa cidade, visando a proteção da água que abastece nossa cidade.
Em seguida, o Sr. Ricardo apresentou queixas em relação ao programa, visto que, o
mesmo se preocupa em proteger as nascentes e extensão do Córrego da Loca até a
Estação de Tratamento da Água, não se preocupando com o seguimento do afluente,
inclusive o descarte do esgoto no Rio Espírito Santo, daí, a presidente justificou a
necessidade de extensão da microbacia, disse que ia avaliar esta situação e em outra
oportunidade apresentava alternativa. Entre diversos debates necessários para a melhoria
da qualidade de vida e meio ambiente de nosso município, todos argumentaram e
defenderam nosso município, devendo em seguida, criar novos regulamentos, leis e
decretos em relação a questão ambiental de nossa cidade. Eu, Telma Lúcia Caixeta lavrei a presente Ata em três páginas, esta e mais um anexo com a Lista de Presença dos
membros, que após lida e aprovada, será assinada por mim, e rubricada pelos demais
Conselheiros presentes
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