Ata de Reunião - 15ª RE

Data: 20/09/2017
Aprovada em: 07/12/2017
Início: 09h00min
Fim: 12h00min
Local: Sala de Reuniões da SMDU
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Conselheiros presentes
Instituição
Representantes
Diretoria de Meio Ambiente - Presidente
Jussara Rodrigues Viana
SMDU - Diretoria de Meio Ambiente
Isabella de Castro Carvalho
Secretaria Municipal de Educação
Márcia Cristina Mangerotti
Secretaria Municipal de Saúde
Anne Elize Madeira Gonçalves Barbosa
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Marcelo Monteiro da Silva
Câmara Municipal
Ausente
Sindicato Rural
Ausente
Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Região
Cristiane Ellem Santos Abreu Morandi
de Lagoa Santa - AREA
Associação Comercial, Industrial, Agronegócios e de
Carlos Alberto Corrêa de Mello
Serviços de Lagoa Santa – ACE/LS
Associação dos Amigos do Museu Arqueológico da
Carlos von Sperling Gieseke
Região de Lagoa Santa – AMAR
Érika Suzanna Bányai
Instituto Carbono
Ausente
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Falta justificada
----

Justificativa
-----
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Instituição
1

Secretaria Municipal de Educação

2
3
4
5

Coordenador de Manutenção
ACIAS
Morador/Francisco Pereira
Morador/Recanto da Lagoa

Demais presentes
Lucinéia Aparecida Medeiros dos
Santos
Osvaldo de Abreu Cruz Homem
Roberty Alli Rachid Lauar
Eduardo Antonio Nery
Carlos Alberto Fusaro

4
5

Pauta Preliminar

6

Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

7

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 44 - Salas 201/202 - Bairro Centro.

8
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1 – 09:00h – 09:05h – Abertura.

10

2 – 09:05h – 09:30h – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Pedido de autorização

11

para intervenção em APP para limpeza de trecho do Córrego Bebedouro.

12

3 – 09:30h – 10:00h – Discussão de proposta para recuperação da Lagoa Francisco Pereira.

13

4 – 10:15h – Encerramento.

14
15
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ATA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL DE LAGOA SANTA - CODEMA
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Aprovada em 07/12/2017
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Jussara Viana agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. Jussara fez uma apresentação

22

sobre o Item 2 da pauta, discorrendo sobre a situação de nascentes (olhos d'água) que contribuem

23

para o Córrego Bebedouro, localizadas em uma área verde municipal no Bairro Sobradinho e sobre a

24

intenção da Prefeitura Municipal de realizar a limpeza da área das nascentes, bem como ao longo de

25

trechos do Córrego Bebedouro, com o objetivo de minimizar o risco de alagamentos com a chegada

26

do período chuvoso; informou ainda que foi realizada uma visita ao local, em 18/09/2017, aberta aos

27

membros do Codema, da qual participaram ela própria, Carlos von Sperling, Érika Bányai e Isabella

28

Carvalho, acompanhados dos Srs. Osvaldo de Abreu Cruz Homem, Coordenador de Manutenção da

29

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, e Walter Antônio Godoi de Faria, Engenheiro Civil da Defesa

30

Civil Municipal; Érika esclareceu que o canal a montante do local da visita também é considerado

31

Córrego Bebedouro, até o ponto em que se conecta à Lagoa Central. Carlos von Sperling iniciou a

32

explanação do relatório da visita técnica, elaborado por ele e pela Érika, explicando que o local

33

apresenta diversos pontos críticos que podem resultar em alagamentos, em especial a ponte sobre o

34

Córrego Bebedouro, na Rua João Pereira, que representa um estrangulamento da seção do córrego;

35

disse não concordar com a utilização de máquinas para a realização da limpeza, e nesse momento

36

Osvaldo informou que provavelmente será necessário utilizar roçadeira manual; Carlos von Sperling

37

relatou ainda a necessidade de melhorias na rede de drenagem pluvial do Sobradinho, promovendo a

38

separação e interceptação das contribuições advindas das ruas existentes à margem esquerda do

39

Córrego Bebedouro, antes do seu lançamento no mesmo. Carlos von Sperling e Érika manifestaram

40

preocupação com as placas de grama instaladas às margens do canal a montante da área das

41

nascentes, pois estão fixadas apenas por uma única estaca, com risco de serem deslocadas com a

42

velocidade das águas durante as chuvas; Osvaldo informou que já entrou em contato com a empresa

43

responsável pelo plantio da grama, solicitando o reforço do grampeamento das placas. Jussara

44

relatou a denúncia publicada no site do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH

45

Velhas - a respeito de uma "canalização" do Córrego Bebedouro sem as devidas autorizações;

46

informou que, de fato, foi realizada intervenção no local, para limpeza da vegetação das margens do

47

córrego e interceptação de lançamentos irregulares de esgotos; Isabella pontuou que não houve

48

alteração na geometria do canal, e que seu leito permanece natural; os membros ponderaram sobre a

49

possibilidade de convidar representantes do CBH Velhas para uma visita ao município e ao local das

50

intervenções, na presença de representantes da Prefeitura Municipal e membros do Codema, para

51

que fossem esclarecidas as intenções e evitar futuros desentendimentos. Roberty disse que o

52

envolvimento do CBH Velhas nas decisões do Codema prejudicaria a celeridade dos processos,

53

manifestando-se contrário à proposta do convite; Isabella esclareceu que as decisões do Codema
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54

não dependerão dessa eventual visita do CBH Velhas, mas que esta seria importante para

55

manutenção de um relacionamento colaborativo entre o Conselho e o Comitê. Carlos von Sperling

56

finalizou a explanação do relatório com a proposição de medidas a serem tomadas no local das

57

nascentes; Jussara acrescentou a proposta de enriquecimento da vegetação local através do plantio

58

de mudas, além do cercamento da área verde, municipal; Érika propôs a opção por cercas que

59

permitam a passagem de animais que compõem a fauna local, evitando, no entanto, o acesso de

60

cavalos; Roberty sugeriu que as ações sejam acompanhadas de campanha educativa e informativa

61

sobre as atividades de recuperação e preservação do local. Iniciou-se uma breve discussão a

62

respeito das queimadas, após informação do Osvaldo, de que ele próprio combateu o avanço do fogo

63

nos limites da área verde em questão, no dia 17/09/2017; sugeriu-se realização de campanha de

64

conscientização sobre o combate a queimadas e a realização de denúncias; solicitou-se ainda que

65

seja melhorada a divulgação de informações sobre coleta de resíduos sólidos (orgânico, reciclável,

66

resíduos de poda e varrição), a respeito do tipo de material recolhido, datas de coleta, e a

67

necessidade de agendamento ou não destes serviços; Osvaldo esclareceu que uma nova empresa

68

foi contratada, e que esta irá fornecer material informativo sobre essas ações; Jussara informou que é

69

importante que o Código de Limpeza Urbana incorpore essas orientações. Carlos von Sperling disse

70

ser importante registrar em Ata as definições, propostas e sugestões de ações realizadas durante as

71

reuniões do Codema, para que este passe a ter papel propositivo além da tomada de decisão sobre

72

processos; pediu ainda que as Atas classifiquem as ações propostas em ações de curto, médio e

73

longo prazo. Osvaldo informou que o prazo para a nova empresa contratada para instalação de

74

recipientes de armazenamento de lixo (containers) em alguns pontos pré-definidos do município é até

75

25/09/2017; e que as solicitações para coleta de resíduos de poda deve ser realizada através de

76

ordem de serviço (OS). Passou-se à votação sobre o Item 2 da pauta, tendo sido aprovado por

77

unanimidade a realização das intervenções conforme o já discutido relatório da visita técnica,

78

incluindo-se ainda o cercamento de toda a área e o plantio de mudas no local. Passou-se à discussão

79

do Item 3 da pauta; Jussara apresentou a situação aos participantes e a necessidade de intervenções

80

para recuperação da área; Eduardo manifestou seu posicionamento particular e descreveu problemas

81

enfrentados pela população do local, principalmente relativos a segurança pública, uma vez que a

82

estiagem da Lagoa Francisco Pereira possibilita o trânsito indiscriminado de pessoas com acesso aos

83

fundos dos lotes dos moradores do seu entorno; solicitou ainda providências imediatas para

84

resolução desse problema; Jussara esclareceu que qualquer providência deverá ser baseada em

85

documentos técnicos, diagnósticos e estudos; Érika questionou sobre o que poderia ser realizado em

86

um primeiro momento e Carlos von Sperling pediu que fosse realizado o contanto com o setor de

87

Fiscalização; disse ainda que o próprio Codema é parte da solução, destacando que deverão ser

88

propostas ações para cada setor envolvido - moradores do local, Codema, Câmara Municipal,

89

Executivo Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente e da Coordenadoria de Fiscalização;

90

Jussara informou sobre a existência de um Termo de Compromisso assinado pelo Município de
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91

Lagoa Santa com o Ministério Público Estadual, mas que não tem conhecimento do conteúdo neste

92

momento; sugeriu que o Codema tenha conhecimento de todo o processo, inclusive sob o aspecto

93

jurídico; destacou que o motivo de inserção deste item na pauta é verificar o posicionamento do

94

Codema sobre a proposição de que estudos ambientais e diagnóstico necessários à recuperação da

95

Lagoa Francisco Pereira sejam solicitados como medidas compensatórias em processos de

96

solicitação de poda/supressão para empreendimentos de porte; Jussara esclareceu ainda que, de

97

imediato, poderão ser realizados o cercamento da área, no trecho de área verde municipal,

98

campanha educativa, enriquecimento da vegetação através do plantio de mudas, intensificação da

99

fiscalização e cadastramento dos moradores do local; destacou a importância desta última etapa,

100

tendo em vista a necessidade de envolvimento destes no processo de definição das ações para

101

recuperação, e ainda o fato de que o cercamento em áreas particulares deverá ser avaliado sob os

102

aspectos legais; Jussara irá buscar os processos referentes ao Termo de Compromisso com o

103

Ministério Público, no setor jurídico da Prefeitura Municipal. Discutiu-se sobre a necessidade de

104

participação dos moradores no processo; Eduardo se propôs a organizar esse primeiro contato com

105

os moradores do local, e caso estes estejam de acordo, poderá intermediar as discussões entre a

106

Prefeitura Municipal e os moradores, atuando como seu representante; Lucinéia sugeriu a inclusão de

107

associações de bairro nas próximas discussões; Cristiane disponibilizou a E. M. Dona Aramita para

108

realização das reuniões com a comunidade; Eduardo esclareceu que participou desta reunião com o

109

objetivo de somar esforços e co-participar das ações do Codema; se prontificou a buscar imagens

110

aéreas da região da Lagoa Francisco Pereira junto ao Corpo de Bombeiros ou à Aeronáutica e a

111

convocar a comunidade para o início das discussões; a etapa do cercamento do perímetro da lagoa

112

foi questionada por Carlos von Sperling e Jussara informou que irá solicitar esclarecimentos ao

113

Jurídico a esse respeito; Carlos von Sperling apresentou um levantamento preliminar dos custos dos

114

estudos e levantamentos para diagnóstico da situação da lagoa e proposição de recuperação;

115

ressaltou a importância da sondagem para avaliação do volume e tipo de material a ser retirado,

116

necessários à estimativa dos custos para sua remoção e depósito em local regularizado;

117

considerando a delimitação do perímetro da lagoa e das propriedades do entorno, levantamento

118

topográfico, 12 furos de sondagem, estudos geotécnicos e aquisição de imagens aéreas, estimou um

119

valor aproximado de R$ 19.000,00; concordou-se que estes estudos poderão ser solicitados como

120

medida compensatória em processos de poda/supressão de vegetação de empreendimentos de

121

grande porte. Érika Bányai propôs a formalização de convite ao CBH Velhas - Subcomitê do Carste

122

para visita às nascentes do córrego Bebedouro e adjacências; o Conselho votou favorável a este

123

convite, com um único voto contrário do conselheiro Robert Lauar. Nada mais havendo a tratar

124

encerrou-se a reunião às 12h00min. Seguem os encaminhamentos:

125
126
127
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128
129

ENCAMINHAMENTOS DESSA REUNIÃO:
O quê?
Quem se responsabiliza?
Campanha educativa de prevenção e denúncia a Diretoria de Meio Ambiente e
queimadas
Secretarias de Saúde, Educação e
Bem Estar Social
Solicitar intensificação da fiscalização - queimadas
Diretoria de Meio Ambiente
Avaliar a necessidade de alteração na ponte da R. João Diretoria de Meio Ambiente
Pereira para aumento da seção do Córrego Bebedouro na
travessia
Cercamento da área verde do bairro Sobradinho
Diretoria de Meio Ambiente
Plantio de mudas nativas na área verde do bairro Diretoria de Meio Ambiente
Sobradinho
Solicitar intensificação da fiscalização na Lagoa Francisco Diretoria de Meio Ambiente
Pereira - cortes/podas sem autorização, utilização da área
verde e da área da lagoa, obras sem autorização
Mobilização inicial dos moradores do entorno da Lagoa Eduardo Nery, Codema e Diretoria de
Francisco Pereira
Meio Ambiente
Levantamento e diagnóstico da Lagoa Francisco Pereira
Codema e Diretoria de Meio Ambiente
Levantamento de informações acerca do processo do Diretoria de Meio Ambiente
Ministério Público

130
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