
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE (CODEMA), DO MUNICÍPIO DE RIO 2 

PARANAÍBA/MG 3 

 4 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 14∶23 h 5 

(quatorze horas e vinte e três minutos), na sede da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, 6 

situada à Rua Atanásio José Gonçalves Boaventura, n° 144 – Centro, iniciou-se a sétima 7 

reunião do ano de dois mil e dezenove, do Conselho Municipal de Defesa do Meio 8 

Ambiente “CODEMA”. O Presidente Sr. Marco Antonio da Silva Pinto iniciou a reunião 9 

agradecendo a todos pela presença, em especial ao prefeito Valdemir Diógenes da 10 

Silva, ao policial militar Vilmar Rosa, e aos integrantes do projeto “Ajudando Rio 11 

Paranaíba”; e, posteriormente, colocou em pauta o exame e a aprovação da ata da 6ª 12 

Reunião Ordinária de 08 de Agosto de 2019, sendo aprovada por unanimidade. Em 13 

seguida, ocorreu a apresentação do Ofício n° 014/2019 da Secretaria Municipal de 14 

Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente. Maycon, o Secretário Municipal de 15 

Infraestrutura, Transporte e Obras disse que não foi possível apresentar os projetos das 16 

medidas mitigadoras e condicionantes, bem como do dissipador e lançamento final da 17 

drenagem pluvial, mas acredita que consegue terminá-lo antes do dia 10 de outubro de 18 

2019, data estabelecida pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Rural e 19 

Meio Ambiente no Ofício n° 014/2019. Segundo ele, o projeto atrasou porque o 20 

engenheiro da empresa responsável por executar a obra pediu alguns ajustes no projeto 21 

original. Além disso, disse que como houve o aumento do diâmetro de alguns trechos da 22 

rede de drenagem pluvial, foi preciso refazer alguns cálculos sobre a vazão; e também 23 

que foi feita uma visita à região diretamente afetada junto com a Secretaria Municipal de 24 

Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente e a UNIPAM, que é a empresa que 25 

presta assessoria à AMAPAR, sendo que as ideias obtidas com a realização dessa visita 26 

convergiram com o que foi discutido nas reuniões anteriores do CODEMA. Gimisson, o 27 

secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, disse que não 28 

é o ideal mexer dentro da voçoroca, além de acreditar que no prazo de 15 a 20 dias 29 

consegue terminar o desenvolvimento dos projetos de medidas mitigadoras e 30 

condicionantes, além do projeto completo do dissipador. O prefeito municipal Valdemir 31 

Diógenes da Silva agradeceu pela recepção e cumprimentou a todos, dizendo que quis 32 

participar da reunião porque na primeira aconteceu algumas situações e houve alguns 33 

questionamentos que não foram compreendidos. Disse também que antes da atual 34 

gestão não tinha quase nenhuma lei pra orientar o trabalho da Administração Municipal, 35 

além de que uma questão mais emergencial a ser resolvida era a da rede pluvial, sendo 36 

o projeto elaborado pela Secretaria de Obras; e chegando nesse momento final faltou 37 

resolver a parte burocrática, mas como foi feita a parceria com a UNIPAM, foi possível 38 

começar a elaboração do projeto. Reiterou que é preciso haver uma parceria com o 39 

CODEMA, trabalhar em conjunto pra melhorar a nossa cidade. Além disso, pediu a 40 

parceria dos integrantes do CODEMA, comunicou que o corpo técnico da UNIPAM está 41 

disponível para dialogar, e disse acreditar que esse conselho está muito bem 42 



conceituado, com pessoas de bem querendo o melhor para a nossa cidade. Assegurou 43 

que a sociedade está entendendo que precisamos melhorar, e que Administração conta 44 

com o CODEMA e toda a população. O presidente Marco disse que está disposto a 45 

ajudar, e que estava faltando uma conexão e diálogo com a Administração Municipal, o 46 

que está ocorrendo agora. O conselheiro Admilson afirmou que a participação da 47 

Administração Municipal na reunião do CODEMA é um momento histórico. Disse que 48 

não deve haver uma diferença na apreciação e aprovação de projetos da iniciativa 49 

privada e da Administração Municipal, além de que as exigências colocadas para 50 

aprovação dos projetos não são para travar o desenvolvimento, mas sim para evitar 51 

problemas futuros com relação ao meio ambiente. O conselheiro Willian disse que é 52 

louvável a presença do prefeito e as mudanças que vêm acontecendo no município. 53 

Reiterou que o meio ambiente deve ser tratado com importância nas administrações, e 54 

que a sua presença no CODEMA é para ajudar a cidade, não para travar o 55 

desenvolvimento. Também lembrou que o projeto do dissipador chegou para a 56 

apreciação bem no início de formação do atual CODEMA, enfatizando que trabalha com 57 

licenciamento ambiental e saber que esse tipo de projeto não é feito de “uma hora para 58 

outra”, e aconselhou que nos próximos projetos a serem feitos pela prefeitura já esteja 59 

previsto tudo aquilo que for preciso pra se conseguir o licenciamento ambiental. O 60 

conselheiro Marcelo afirmou que se aprova uma proposta caso haja uma concordância 61 

com ela, sendo esse o caminho. Aproveitou para perguntar aos secretários Maycon e 62 

Gimisson se eles se atentaram com a intervenção ambiental em área de preservação 63 

permanente de acordo com a legislação ambiental estadual. O conselheiro José dos 64 

Reis disse que a aprovação do projeto não foi instantânea, de forma a resguardar o 65 

CODEMA, pois era preciso fazer o estudo dele. Disse também que conversou com o 66 

promotor sobre essa questão, pedindo algum tipo de auxílio ou sugestão. O conselheiro 67 

Antônio disse que tudo o que está sendo feito é para evitar problemas futuros. 68 

Assegurou que o interesse do CODEMA é um só, que é fazer o melhor para a cidade e 69 

da forma correta. Sobre o projeto do dissipador, recomendou uma atenção especial no 70 

cálculo da escadaria, para ser dimensionada de forma que corresponda à vazão 71 

escoada. O conselheiro José dos Reis agradeceu a presença dos integrantes do projeto 72 

“Ajudando Rio Paranaíba”, lembrando que eles são a base para o futuro da cidade. O 73 

prefeito Valdemir Diógenes da Silva disse que há dois funcionários na AMAPAR para 74 

auxiliar nos trâmites com os órgãos estaduais, como o SUPRAM, e que estão à 75 

disposição para auxiliar os integrantes do CODEMA. Também revelou que foi obtido o 76 

licenciamento ambiental da usina de triagem para reciclagem e em breve ocorrerá a 77 

licitação da construção. Assegurou que tendo a usina, é possível ocorrer a separação do 78 

material não aproveitável e do material que pode ser aproveitado e vendido, sendo que o 79 

que não for aproveitável irá pra Uberaba, não havendo mais a existência de um lixão. 80 

Assegurou que futuramente haverá uma discussão se haverá a construção do aterro 81 

sanitário, agradeceu pelo convite para participar da reunião e parabenizou os integrantes 82 

do CODEMA pelo trabalho desenvolvido. O presidente Marco disse que o CODEMA não 83 

está trabalhando para prejudicar ninguém, e que por ser tudo novo, pode ser que 84 

alguém tenha essa impressão. Também afirmou que nenhum integrante quer atrapalhar 85 

ou travar projetos da Prefeitura nem de proprietários rurais. O conselheiro Marcelo 86 



agradeceu a cessão, por parte da Prefeitura, do ônibus para a Semana Acadêmica do 87 

curso de Biologia da Universidade Federal de Viçosa – Campus Rio Paranaíba, 88 

celebrando que isso mostra estar sendo possível a Prefeitura caminhar junto com a 89 

Universidade. O secretário Gimisson disse que procurou o Alberto, conselheiro do 90 

CODEMA e professor da UFV, para auxiliar na elaboração do projeto, mas como era 91 

uma questão mais urgente e não foi possível essa ajuda mais rapidamente, acabou 92 

procurando a UNIPAM. A conselheira Sônia falou sobre as dificuldades enfrentadas por 93 

um conselho, contou as dificuldades encontradas no Conselho de Assistência Social, do 94 

qual faz parte, e disse se sentir agradecida e honrada por fazer parte do CODEMA. 95 

Sobre a apreciação da proposta do Regimento Interno e da proposta de alteração da Lei 96 

Complementar nº 12, no que se refere às atribuições e CODEMA e dos prazos de 97 

recursos ambientais, o conselheiro Marcelo explicou que é preciso regulamentar o 98 

recurso de infração e o recurso contra a não aprovação do licenciamento ambiental, de 99 

forma a garantir o direito constitucional de ampla defesa. Os integrante do projeto 100 

“Ajudando Rio Paranaíba” se apresentaram e disseram que o objetivo é ajudar Rio 101 

Paranaíba nas questões da limpeza urbana, na higiene e alimentação dos animais de 102 

rua, entre outras questões pertinentes. Lembraram também que é preciso cuidar do local 103 

onde vivemos, conscientizando as pessoas, e agradeceram ao presidente Marco, 104 

dizendo se sentirem honrados de estar participando da reunião. Informaram ainda que já 105 

estão reciclando materiais, dando ração e banho nos cachorros, e recebendo doações. 106 

O prefeito Valdemir Diógenes da Silva perguntou aos integrantes do projeto “Ajudando 107 

Rio Paranaíba” se já foram à Rádio Paranaíba divulgar o trabalho desenvolvido, mas 108 

eles disseram que não. O presidente Marco agradeceu a participação dos integrantes do 109 

projeto “Ajudando Rio Paranaíba” pela participação, e aproveitou para dizer que eles são 110 

o futuro do país, além de sugerir que futuramente alguma verba do fundo ambiental 111 

municipal possa ser utilizada nesses projetos de conscientização ambiental. O 112 

conselheiro Antônio disse que faz parte do projeto “Rio Mais Verde”, e que há a 113 

disponibilidade de mudas para a realização de plantios pelo município. O conselheiro 114 

Marcelo disse que faz parte da ADAMA e que na questão dos cachorros de rua seria 115 

bom procurar a Thamires, pois ela faz parte do grupo “Apadrinhe”, e dessa forma 116 

trabalhar em conjunto. Aproveitou também para perguntar se os integrantes estão 117 

pretendendo realizar projetos nas escolas, e eles responderam que sim. O conselheiro 118 

Admilson orientou que seria bom colocar os objetivos do projeto no papel e disse que a 119 

atitude dos integrantes é louvável. O conselheiro Willian questionou se haverá 120 

compostagem na usina de triagem para reciclagem a ser construída, os custos para 121 

transportar o lixo pra Uberaba e se o valor obtido através da usina pagaria esses custos. 122 

O prefeito Valdemir Diógenes da Silva argumentou que queria uma empresa regional 123 

para ser entregue o lixo e ela ser a responsável pela destinação final, mas que não foi 124 

possível. Disse também estar disposto a discutir sobre o projeto da usina, aceitando 125 

sugestões e parcerias, inclusive público-privadas. O conselheiro Willian explicou que o 126 

lixo orgânico é praticamente metade do que jogamos na lata de lixo, e que a 127 

compostagem é algo simples de se fazer, sendo possível até a sua comercialização. O 128 

secretário Maycon disse que o projeto da usina de triagem para reciclagem que está em 129 

processo de licitação foi feito pela professora Rejane, tendo sido feitas algumas 130 



adequações. Dessa forma, finalizado todos os assuntos pertinentes colocados em pauta, 131 

e nada mais havendo; o Presidente deste Conselho encerrou, às 15∶55 h (quinze horas 132 

e cinquenta e cinco minutos) esta reunião; e eu, Alexandre Igor da Silva Resende, lavrei 133 

a presente Ata, que vai por mim assinada, bem como pelos demais membros. 134 


