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Sai* d* reunites da Pr*faitt«a Municipal

1 Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2017, na sala de reuniões do Executiva
Municipal, às quinze horas e cinquenta minutos, foi aberta a sexta reunião ordinária DO
3 Conselho Municipal de Meio Ambiente, sob a presidência ad hoc da conselheira Demse
2

4 da Silva Macia!, contando com a presença doa conselheiros com direito a voto Lia«*
5 Bahia, Ftávio Augusto Maia Loureiro, Felipe Condé, Raul José Fontelas RosadG
6 Spinelli, Gustavo de Paiva Toledo, Neylon Carlos da Silva e do Secretário do Mei;:
7 Ambiente Reynaldo Guedes Neto. Item 01- Os presentes fizeram a leitura da ata da
8 reunião passada que, com aprovação de todos, foi devidamente assinada. Item 02 -

9 Foi dada a palavra ao Secretário de Meio Ambiente, Reynaldo Guedes Neto, para que

10
11

este expusesse a minuta de Deliberação Normativa do CODEMA que trata dos
procedimentos de limpeza de lotes vagos por capina e roçada, contemplando sua*
12
diferenças e consequências. Com aprovação de todos conselheiros presentes, a
13
mesma foi assinada pela Presidente, seguindo para publicação. Item 03 - 3
14
conselheiro Felipe Condé relatou o trâmite do processo administrativo de criação d®*
15 Unidades de Conservação Municipais, que deve ter sua publicação no Diário Oficia
16
Federal ou Estadual, sendo recomendável a publicação neste último. Item 04 17
Continuando com a palavra, o conselheiro Felipe Condé prosseguiu explicando suas
18
sugestões sobre a Campanha de Mobilização Ambiental, que envolveria ONGS
19
Parque das Águas, CRAS, Secretaria da Educação e outros órgãos, visando uma açãc

20
21
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24

de conscientização ambientai através do projeto "A árvore da minha casa"; a intenção e
promover a arborização urbana nos bairros de Caxambu, com os critérios já definidos
pela SEMAM e CODEMA, através das parcerias com empresas e comércio locais. Ite^
05 - proposta de encaminhamento de moção do CODEMA ao Chefe do Executivo
Municipal, solicitando a contratação, via concurso público, de ao menos dois fiscal

25 visando atender a legisi&çáô ambientai municipal e proporcionar respaldo ás açóee

preventivas e corretivas da SEMAM. O Secretário de Meio Ambiente, Reynaldc
Guedes, alertou que apenas fiscal concursado pode ser designado para essa função.
sendo que provisoriamente a SEMAM está contando com o apoio do Departamento je
Fiscalização para a lavratura dos Documentos Únicos de Fiscalização (DUFsj
30 Proposta aprovada por unanimidade, item 06 « proposta de encaminhamento d*
31
moção do CODEMA ao Chefe do Executivo Municipal pleiteando a definição de u^-a
32
sala para reuniões, com local seguro para guardar os documentos e em boas
33 condições. Proposta aprovada por unanimidade. !tem 07- proposta de encaminhameni»
34 de moção do CODEMA ao Chefe do Executivo Municipal solicitando verba para
26
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35 contratação de pareceristas para análise de estudos ambientais, visando elaboração tr
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pareceres técnica e juridicamente sustentados para permitir aos conselheiros votare--*
nos casos de emissão de autorização ambiental para licenças municipais (alvarás)
declaração municipal de conformidade, para os casos em que as licenças forem ae
competência da SUPRAM SUL DE MINAS. Dada a palavra ao Secretário Reynaoa
Guedes, este sugeriu que naqueles casos de supressão de fragmentos florestas
característicos do Bioma Mata Atíãntica inseridos no perímetro urbano, haja serr;;.-»
encaminhamento do processo ao IEF/MG, nos termos de ressalva contida na NOBI
Orientativa DITEN/IEF n° 003/2012. Proposta aprovada por unanimidade. Item 06 Proposta de revisão de casos em que o CODEMA deliberou à concessão 3*
autorização ambiental com condicionantes, os quais serão elencados e enviados :<r
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e ofício à SEMAM, para que sejam devidamente verificados se houve cumprimento
tempestivo. Item 09 - Proposta de ação do CODEMA para captação de recursos.
7
« Sugerida a celebração de convênio com IEF/MG. Proposta aprovada por unanimidade,
itóm 10 - Proposta de elaboração de projeto para apresentação no edital “Salas
19
;o Verdes", do Ministério do Meio Ambiente. O conselheiro Gustavo Toledo sugeriu a
ii cooperação com as Secretarias de Educação ou Saúde, lembrando ademais que há
uma vaga no CODEMA aberta para o Poder Público Municipal, como suplente do
>2
>3
conselheiro e Secretário de Turismo, visto que o Secretário de Meio Ambiente não mais
É4
integra o conselho, a pedido. O conselheiro Felipe Condé sugeriu a designação de
membro pela Secretaria de Educação. Às 16 horas e 58 minutos o conselheiro Neylon
>5
retirou-se da reunião. Às 17 horas, o conselheiro Gustavo se ausentou da reunião. Item
56
11- Assuntos diversos: O conselheiro Gustavo Toledo alertou para o programa de
57
58
recolhimento de resíduos de equipamentos eletrônicos agendado para ter início em 25
de novembro de 2017, em parceria com o INATEL, de Santa Rita do Sapucaí. O
59
60
Secretário do Meio Ambiente, Reynaido Guedes relatou que o caso do “bota fora" do
JCA, estava com CNPJ trocado e que a SEMAM já estava adotando a prática de exigir
61
o registro em cartório de títulos e documentos de TERMO DE COMPROMISSO DE
62
AJUSTAMENTO DE CONDUTA para a execução das condicionantes das autorizações
63
ambientais. Alertou, ainda, para que todas as autorizações futuras, em especial quanto
64
a projetos de paTcefamento do solo, devam ter suas condicionantes devidamente
65
registradas em termo de compromisso de ajustamento de conduta, com força de título
66
executivo extrajudicial, proporcionando maior garantia de que as condicionantes, quer
67
medidas mitigadoras como compensatórias, possam ser exigidas aos empreendedores,
68
sob pena de cominação de multa administrativa destinada ao Fundo Municipal do Meio
69
Ambiente, bem como o encaminhamento 6o proeesee para o Ministém Públteo
70
Estadual. Às 17 horas e 10 minutos, presidente Denise da Silva Maciel encerrou a
71
reunião e eu, Liana Bahia, assino a presente ata, assim como os demais conselheiros a
72
73
ela presentes.
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