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Aos três dias do mês de outubro de 2013, às 16:00 hs, na sala de reuniões da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 44.
Centro, Lagoa Santa/ MG, reuniram-se os membros do CODEMA/LS. Marco Aurélio
Pereira, Kenji Martins Ishii, Gustavo Luiz Guilherme Pinto, Ângelo Augusto Couto, Eliane
Campezatto Raabe, Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, José Marcio de Lima Franco,
Kurt Erwin Glatz, Lancaster Fernandes dos Santos, Adalton Figueiredo de Melo, Renata
Almeida de Oliveira, Marília de Fátima Martins. O Presidente Marco Aurélio iniciou a
reunião e explicou que os processos de poda e supressão estavam à disposição de
todos, falou sobre os banheiros do Iate (orla da lagoa) e Renata falou sobre a viabilidade
de implantação dos mesmos, por fim recomendou que fosse feita uma correspondência
para a COPASA. Kurt sugeriu colocar o nome de todos os presentes na ata. José Márcio
falou que ainda considera a 4ª reunião extraordinária irregular, disse também que teve
conhecimento de uma reunião entre representantes do Executivo Municipal com Danilo
Colares (Estado) que esclareceu que o projeto conceitual do Parque Linear do
Bebedouro encontrava-se pronto e que, até setembro, o projeto básico estaria
concluído. O Sr. Danilo teria dito ainda, que todas as indenizações do passado naquela
região foram feitas com recursos do Estado e, que se houvesse necessidade de mais
desapropriações para implantação do referido parque, os recursos continuariam sendo
disponibilizados pelo Estado. Ele pediu para convidar o Sr. Danilo Colares para a
próxima reunião. José Márcio disse que não concorda com a retirada dos processos de
poda e supressão das reuniões do CODEMA; foi explicado que por ser exigência legal
os mesmos vão continuar sendo encaminhados para todos. As atas da 10ª reunião
ordinária e da 4ª reunião extraordinária foram aprovadas com as modificações
solicitadas. Os processos de supressão foram aprovados. O processo do Deck da Lagoa
Central foi aprovado. A respeito do Deck José Márcio disse que é contra e explicou o
porquê, que isso abriria um precedente para novas intervenções na orla. Stefano
explicou que não tem outro local passível de ter uma estrutura semelhante e que seria
um bom local para contemplação. Foram oito votos a favor e três contra. Votaram
contra: José Márcio, Marília e Kurt. Lancaster votou a favor, mas com exigências. Foi
colocada nos assuntos gerais a necessidade de indicar um representante do CODEMA
para o conselho da APA: Marco Aurélio indicou Eliane Raabe e, foi aceita a indicação
por todos. Ângelo falou do projeto Mamute no Iate que foi aprovado com restrições:
verificar o que vai ser enterrado, acompanhar e depois fazer o desenterramento dos
objetos e recompor a área. Nelson (visitante) falou sobre o projeto Pedalagoa e
convidou a todos para participarem; o evento vai ocorrer na fazenda do Retiro. Kurt falou
que Robertinho (Vereador) reclamou de uma calçada muito mal feita, Marco Aurélio
explicou que a calçada foi doação para o Município e que está muito melhor do que
estava antes, pois, as pessoas andavam no barro. A calçada foi feita no Bairro Morro do
Cruzeiro. Gustavo falou que a comunidade está satisfeita com a melhoria. Lancaster
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falou que conhece muita gente na área e que todos estão satisfeitos. Stefano falou que
foi apresentado o projeto do Parque Linear na Rua Júlio Clóvis de Lacerda (acesso
CTCA), porém depois foi constatada a inviabilidade financeira da obra. Kurt perguntou
sobre o sistema de registro de preço. Marco Aurélio falou para ele procurar a Secretaria
de Gestão, pois, é a responsável por este assunto e, explicou que existe um preço de
referência em tabela do Estado. Gustavo falou que o Tribunal de Contas dá as diretrizes
e o Município deve seguir. Nada mais havendo a ser tratado, Marco Aurélio encerrou a
reunião, com a concordância dos presentes e eu, Eliane Campezatto Raabe, lavrei a
presente ata que será encaminhada a todos os conselheiros para aprovação.
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