PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE -C O D EM A

ATA
reuniões, na sede do Executivo Municipal, às quinze horas e
quarenta e três minutos, foi aberta a segunda reunião
extraordinária, não deliberativa, do Conselho Municipal de Meio
5 Ambiente, sob a presidência de Reynaldo Guedes Neto com a
6 presença dos seguintes membros titulares com direito a voto:
7
Alberto Rezende, Sérgio Araújo Cuconato, Neylon Carlos da Silva,
s Liana Sousa N. B.D. de Almeida Lima, Valter Vilela Aguiar, Filipe
9
Conde Alves, bem como a presença do suplente com direito a voto
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11 direito a voto Gustavo de Paiva Resende Toledo, Flávio Augusto
12
Maia Loureiro, Alfeu Guimarães Gonçalves, Joaquim José Baião.
13 Estando ainda presentes os visitantes A!an Ribeiro Haifeld, Edson
14 S. Arantes, Flaviana Ribeiro Fernandes, Bruna Bazzola. Reynaldo
is agradece a presença dos representantes da Fokro, empresa
16
contratada em licitação pela Codemig, por estar aqui, apresentando
17 o RCA/PCA - Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle
is Ambiental da dragagem do lago do Parque das Águas. Os
19 responsáveis técnicos pelo projeto fez a apresentação e tífou
20
algumas dúvidas apresentadas pelos conselheiros e visitantes.
Reynaldo fez considerações a respeito da responsabilidade do
21
22 município em controlar as fontes de degradação/poluição na
23 montante do lago. Aproveitou a oportunidade para pincelar sobre
24 um antigo projeto que não foi adiante o do fhidro no começo de
25 2009, que tinha como objetivo a microbacia do córrego do bengo.
26 A conselheira Liana fez algumas perguntas sobre a caixa de
27 decantação dentre outras. O conselheiro Filipe também fez algumas
IV,
considerações importante. O conselheiro Vilela apiesentou uma
29 rota alternativa até o bota fora. Ficou decidido que as dúvidas
30 seriam enviadas por e-mail a secretaria de meio ambiente e
repassadas à Regina e ao Fernando. Reynaldo falou da importância
31
32 de estabelecer parceria entre o Município e a Codemig. para o
33 fortalecimento das ações. E lembrou que o assoreamento do fago é
34 de responsabilidade do Município em não fiscalizar os focos de
35 poluição e a não observância do uso e parcelamento do solo. A
36 reunião encerrou-se às 17: 47h. Não havendo mais nada a tratar,
a^\ assinada, peio presidente e peios demais
37 segue essa
38 conselheiros.
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