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Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2017. na sala de reunião do Executivo
Municipal, às quinze horas e quarenta e oito minutos, estiveram presentes para
a sétima

reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, sob a

presidência da conselheira Denise da Silva Maciel e dos

conselheiros com

direito a voto Liana Bahia, Flávio Augusto Maia Loureiro, Raul José Fontelas
Rosado Spinelli,Amaro Gadben e sua suplente, Lilian Pereira Ferreira
Bernardes Felipe, além

do Secretário do Meio Ambiente Reynaldo Guedes

Neto. Como não houve quórum deliberativo, apenas tratou-se dos assuntos
*?
«tf
gerais. Item 1 - 0 secretário de meio ambiente, Reynaldo Guedes Neto ,
explicou sobre o projeto de lei para regularizar antenas e compartilhamento das
estruturas no bairro Santa Cruz, da Telemig e do Morro, orientando que se faz
necessário os estudos de impacto ambiental, medidas compensatórias e
cobranças, que envolverá a prestadora e a operadora de telefone, rádio, tv,
teleférico. O conselheiro Flávio questionou se haveria medida mitigadora , a
que Reynaldo explicou que seria a compensação ambiental. Item 2-Foi
comentado sobre a vistoria que as conselheiras Denise e Liana fizeram com
Alan no terreno da Igreja Quadrangular, constatando-se de que não há mais
água, córrego no local do terreno. Mas, visualizaram mina dágua e que o
Codema enviará um pedido para que a prefeitura faça a limpeza do mesmo, ao
lado da Igreja Assembleia de Deus, no Caxambu Velho. Item 3- Sobre o Plano
de Saneamento que será adiado. Copasa enviou um documento que é preciso
ser mais elaborado, observando drenagens fluvial e pluvial. Item 4-Escolha dos
membros para o Conselho Municipal de Controle de Saneamento, que serão
Denise da Silva Maciel como titular e Liana Bahia como suplente. Ás dezesseis
horas e sete minutos, encerrou-se a reunião. Eu, Liana Bahia assino/^ ata e os
demais presentes.

