ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ANAMMA MG BIÊNIO 2018/2019

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de dois mil e dezoito, no
35º Congresso Mineiro de Municípios, na Sala México, à Avenida Antônio Abrahão
Carãn, 1001 – São José, Belo Horizonte – MG, reuniram-se os Secretários Meio
Ambiente para o processo eletivo para a escolha dos representantes municipais que
irão compor a Diretoria da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente de Minas Gerais – ANAMMA/MG. A Reunião foi iniciada por Licínio Xavier,
Coordenador do Departamento de Meio Ambiente da Associação Mineira de
Municípios – AMM, que agradeceu a presença de todos e deu a palavra ao Secretário
Geral da ANAMMA e Secretário de Meio Ambiente de Nova Lima/MG, Danilo Vieira
Júnior, que agradeceu a Licínio Xavier o apoio dado para a realização da reunião da
ANAMMA/MG no VI Encontro Estadual de Secretários Municipais de Meio Ambiente,
Obras, Pecuária e Agricultura. Convidou para participar da abertura o Membro da
ANAMMA Nacional e Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Contagem/MG, Wagner Donato Rodrigues e o Presidente da ANAMMA
Nacional e Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Campinas/SP, Rogério Menezes. Danilo destacou que o encontro visa consolidar a
ANAMMA em Minas Gerais, que é uma entidade de classe que pode ser comparada ao
CREA, que representa os engenheiros e a OAB, que representa os advogados. Nesse
sentido, a ANAMMA tem o papel de representar os secretários de meio ambiente e é
importante que seja consolidada em Minas Gerais para que possa ajudar os municípios
implantar as políticas de meio ambiente. Em seguida Danilo deu a palavra a Rogério
Menezes, que também agradeceu a Licínio Xavier pela articulação feita para a
realização do encontro, cumprimentou os presentes e destacou o papel da gestão
atual da ANAMMA que atualmente se encontra na metade da segunda gestão. Em
seguida apresentou uma breve história da ANAMMA, desde a sua formação na década
de 1980 e que em 2018 completa 30 anos. Apontou a importância da retomada da
ANAMMA/MG, uma vez que diante do cenário político conturbado que o país vem
passando é necessário o fortalecimento dos municípios, que historicamente têm sido a
parte mais fraca nas decisões que traz conseqüências no meio ambiente. Destacou que
apesar de grandes e médias cidades do país apresentar um corpo técnico, uma
legislação e um fundo de meio ambiente apurados, esta não é a realidade da maioria
dos municípios. O cenário ainda é de fragilidade e de diretorias atreladas a outras
pastas, sem poder de decisão. Acredita que é preciso eliminar a visão de meio
ambiente como política setorial, colocando a variável ambiental no centro da pauta da
agenda. Isso terá repercussão nas diferentes áreas da cidade, na saúde, no transporte,
nas obras, dentre outras. É preciso pensar o meio ambiente em termos de
planejamento urbano. Para Menezes a retomada da ANAMMA Minas será de
fundamental importância, pois o momento agora é a união dos municípios contra a

agenda de desmonte das leis ambientais no Brasil. Menezes destacou que é preciso
que Minas Gerais não fique de fora desse movimento. Deu o exemplo do Rio Grande
do Sul, que será o primeiro estado brasileiro a começar a receber a Taxa de Controle
de Fiscalização Ambiental, a chamada TCFA. A ANAMMA busca conseguir
financiamento, capacitação e no meio desse turbilhão de dificuldades, tem conseguido
bons resultados. Em seguida foi dado espaço para os municípios se manifestarem.
Rogério Menezes sugeriu uma breve apresentação dos presentes. Estavam presentes
os seguintes municípios: Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Ubá, João Monlevade,
Ibirité, Carlos Chagas, Lagoa Grande, Capelinha, Piracema, Uberaba, Monte Belo,
Divino das Laranjeiras, Santana da Vargem, Descoberto, Astolfo Dutra, São Pedro da
União, Santa Rita do Sapucaí, Carmo de Minas, Varjão de Minas, Brumadinho, Cláudio,
Corinto, Felixlândia, Três Marias, Monjolos, Mantena, Itamarandina, Pimenta,
Porteirinha, Capinópolis, Campinas/SP e a presença do Consórcio Intermunicipal –
Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável – RIDES, representando dez
municípios mineiros. Em linhas gerais, os municípios apresentaram demandas
semelhantes: a pouca atenção dada pela maioria dos prefeitos à Secretaria de Meio
Ambiente como pasta estratégica; poucos recursos destinados à pasta; necessidade de
corpo técnico capacitado e de estrutura mínima para a realização do trabalho;
secretarias implantadas recentemente; o problema da destinação de garrafas de vidro
e da separação do lixo; o desafio da implantação das ETs; dentre outras. Na sequência
foi iniciada a composição da direção da ANAMMA/MG. A dinâmica escolhida foi o
convite aberto a todos para compor a mesa diretora e, através de consenso, eleger
aqueles considerados com perfil para atuar nos respectivos cargos. Segue a relação
dos representantes:
PRESIDENTE – Danilo Vieira Júnior (Nova Lima)
1º VICE PRESIDENTE – Wagner Donato Rodrigues (Contagem)
2º VICE PRESIDENTE – Vicente de Paulo Pinto (Ubá)
DIRETORIA JURÍDICA – Maria Helena Gonçalves M. Amorim (Cláudio)
DIRETORIA INSTITUCIONAL – Licínio Xavier (Belo Horizonte)
DIRETORIA TÉCNICA – Fernanda C. Ávila (João Monlevade)
VICE-PRESIDENTE REGIONAIS: Belmiro Francisco Martins Paranhos (Monte Carmelo)
MUNICÍPIOS:
REGIÃO GRANDE BELO HORIZONTE – Anderson Mourão (Ibirité)
REGIÃO TRIÂNGULO MINEIRO – Vilson Bernardeli (Capinópolis)
REGIÃO SUDOESTE DE MINAS – Catarina de Fátima Sousa Ribeiro (São Pedro da União)

REGIÃO NOROESTE DE MINAS – Luis Eduardo Magalhães (Varjão de Minas)
REGIÃO CENTRO OESTE – Shaiana Jaciara Silva (Pimenta)
REGIÃO NOROESTE DE MINAS – Denys Herculano de Castro (Lagoa Grande)
REGIÃO VALE JEQUITINHONHA – Marlene Moreira Pereira (Itamarandiba)
REGIÃO NORTE DE MINAS – Rosélia Ferreira da Cruz Silva (Porteirinha)
O presidente da ANAMMA Nacional, Rogério Menezes, agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião.
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