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Aos sete dias do mês de novembro de 2013, às 14:25 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. Presentes: Ângelo
Augusto Couto, Kenji Martins Ishii, Gustavo Luiz Guilherme Pinto, Eliane Campezatto
Raabe, Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, José Marcio de Lima Franco, Kurt Erwin
Glatz, Lancaster Fernandes dos Santos, Acácio de Paula Filho, Adalton Figueiredo de
Melo, Renata Almeida de Oliveira, Carlos Alberto Corrêa de Melo e Gustavo Lopes
Teixeira (representado por Sérgio Tobias). Ângelo iniciou a reunião avisando que o Sr.
Danilo Colares estava a caminho, em seguida falou sobre a aprovação da ata da 11ª
RO. José Márcio falou que o item 4.1 (Prolongamento do passeio em 1m em torno da
Lagoa Central) da pauta deveria ficar para a próxima reunião, pois foi incluído na mesma
depois dos cinco dias de antecedência; em seguida falou sobre a ata e a alteração que
queria sugerir, leu a sua sugestão e, em seguida passou para a Secretária Executiva
para o texto ser incluído na pauta. Adalton disse que deveríamos aguardar o Sr. Danilo
Colares para confirmar os fatos. Stefano falou que a inclusão do parque linear foi
sugestão da então Diretora de Meio Ambiente Fátima Gouvêa e que, se precisasse de
novas desapropriações ficariam a cargo do Município, Stefano falou que as alterações
da ata deveriam seguir o que foi combinado no Conselho, via internet, destacado em
vermelho, para todos avaliarem. A ata foi aprovada com a ressalva apresentada pelo
José Márcio. Em seguida Ângelo passou para a análise dos processos de
poda/supressão: processo Roberta T. Soares – Stefano leu o laudo, José Márcio falou
que é contra porque está em APP; Ângelo leu a justificativa da requerente; Paulo Parisi
falou que um muro não aumenta a segurança, ao contrário diminui; Carlos Alberto falou
que o muro dificulta a ação de ladrões; Adalton falou que a família precisa ter a
sensação de segurança e que isso deve ser levado em conta. Com nove votos a favor,
José Márcio votou contra; o processo 7848/2013 foi aprovado, com abertura da rua até a
área de APP, sugestão de José Márcio; Kenji explicou que a rua foi aprovada quando o
loteamento foi aprovado e que o morador não tem acesso; Paulo Parisi sugeriu mapear
todo o Município para demarcar as vias coletoras, pois são os locais mais fáceis de abrir
as ruas e que está faltando o plano viário e o plano diretor; Adalton falou que a
infraestrutura vem a reboque do desenvolvimento e que não consegue acompanhar e
que deveria ter um planejamento. Paulo falou em transformar Lagoa Santa e planejar
a cidade. Acácio disse que a idéia é boa, e deveríamos marcar uma reunião específica
para tratar este assunto; Ângelo concordou. Stefano perguntou sobre os demais
processos e todos foram aprovados. Ângelo falou sobre o projeto da árvore de natal na
lagoa. Stefano falou que muitas cidades permitem árvores nas suas lagoas, que serão
duas balsas estacionadas no centro da lagoa e que foram exigidos todos os
documentos. A prefeitura que está promovendo e que são várias ações para criar um
clima natalino na cidade. Carlos Alberto falou que talvez consiga verba da iniciativa
privada, mas que a prefeitura deve ter a iniciativa e que futuramente trará muitos frutos.
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José Márcio falou que não deverá ter propaganda na árvore e todos concordaram. Foi
aprovado por todos. Neste momento o Sr. Danilo Colares chegou. Ângelo explicou
porque ele foi convidado para participar da reunião. José Márcio falou que em reunião
realizada em julho/2013 foi falado sobre o parque linear. O Sr. Danilo Colares
cumprimentou a todos e falou que tudo é feito de comum acordo com a Prefeitura e com
o Estado respeitando a autonomia do Município. Danilo Colares falou do CTCA e os
ganhos que Lagoa Santa terá. Será um centro de pesquisa e ensino, que virão
empresas com tecnologia limpa que irá necessitar de empregados qualificados; que é o
primeiro passo para formar mão de obra capacitada; que é uma área que deve respeitar
a governança ambiental; que toda a área do fundo do CTCA será um grande parque
para a cidade; todo recurso do CTCA é do Estado. Adalton falou que o Município não
tem condições financeiras. Danilo Colares falou que o parque linear foi descartado
porque as desapropriações que seriam necessárias inviabilizariam a existência de casas
no local, e ficaria muito caro, nem Estado nem Município têm verba para isso. Stefano
falou que o projeto do parque linear foi elogiado por todos, porém não existe verba para
implantação; se não tivesse desapropriação o projeto seria viável; Paulo questiona sobre
a possibilidade de os proprietários de casas no local morarem no parque, sem
desapropriação; que a legislação brasileira está atrasada neste aspecto; Lancaster
falou que é a favor da tecnologia da educação, que não devem ser medidos esforços
para as questões ambientais, que devemos ter garantias de acesso ao parque e que se
não tiver o parque linear, a lagoa poderá ficar isolada e sem condições de ligação da
mesma com o Rio das Velhas. José Márcio falou que o parque linear já foi muito
discutido nos comitês de bacia e que é uma aspiração de todos. Kurt falou que devemos
lutar para preservar as áreas verdes do Município. Luiz Fernando (Estado) falou que
para viabilizar o parque com + ou – 300m iria afetar muito a vida dos moradores do local
que teriam que sair e que o Município vai ganhar uma área verde muito maior. Acácio
falou que os moradores não querem sair e sim que a área seja melhorada. Gustavo
falou que os moradores não querem sair e não aceitam a desapropriação. Danilo falou
que o rasgão receberá a drenagem do CTCA que passará sob a rua. Paulo falou que
não aconselha uma urbanização do bebedouro com impermeabilização de todo entorno,
porque isso provocará problemas na calha do córrego. José Márcio falou sobre a
drenagem e solicitou que a questão seja estudada com carinho pelo Estado. Carlos
Alberto falou sobre os problemas da Gruta da Lapinha após o Estado assumir, que uma
praça que antes era frequentada pela população, hoje está fechada. Danilo se dispôs a
ir ao local para verificar a possibilidade de resolver o problema. Kurt falou que não
conhece o projeto do CTCA e que cabe ao Estado mostrar o que realmente vai ter no
local. Ângelo falou que a escola no local vai promover a inclusão dos jovens e que
poderá ser feita uma reunião na ACIAS para apresentar o projeto. Stefano falou que foi
feito estudo espeleológico, da cultura material, imaterial, etc. e, que foi referendado pelo
Conselho de Cultura. Danilo falou que foram feitas duas apresentações na Câmara de
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Vereadores abertas ao público e que está à disposição para outra apresentação; que o
CTCA é um presente para Lagoa Santa; que a área vai ser ocupada ordenadamente e
com respeito às questões ambientais, e a qualidade de vida da cidade. Adalton falou
que precisamos pensar no futuro da cidade. Danilo falou que o Estado vai investir 120
milhões no CTCA; que recebeu um projeto de recuperação da lagoa, elaborado por
Patrícia Bozon e que o Estado abraçou o projeto e que está sendo estudado um
financiamento para o mesmo; Danilo disse ainda que quer transformar Lagoa Santa em
uma cidade verde. Representante da ANJO questionou sobre a pavimentação do bairro
Joá, falou que a falta da mesma prejudica muito a lagoa. Gustavo falou que já concluiu o
levantamento e que está buscando mais recurso para pavimentação. Ângelo agradeceu
a presença do Sr. Danilo Colares e que a avenida que vai ser construída não seja
sanitária, mas sim ecológica. Danilo agradeceu a oportunidade de estar presente e que
a avenida não irá impedir a ligação da lagoa ao Rio das Velhas; que o projeto deve ser
aprovado logo porque o dinheiro já está disponível. Ângelo falou que o CODEMA já
aprovou a obra; José Márcio falou que precisa de outorga; Gustavo falou que nada será
feito sem a outorga. Stefano falou que devemos nos ater a discussão do que está na
pauta. Ângelo falou sobre o lixo que está dentro da água e nas margens da Lagoa
Central e pediu autorização para colocar um barco com motor de 4HPs, não poluente
para rebocar outro barco onde será colocado o lixo retirado. José Márcio foi contra a
colocação de barco a motor. Foi aprovado não devendo ser permanente, ou seja,
somente para fazer a limpeza. Ângelo falou sobre o projeto de alargamento do passeio
avançando 1 m na APP. Paulo falou sobre o projeto feito pela sua equipe e que foi
apresentado ao CODEMA em 2012. José Márcio falou que em princípio é contra porque
vai intervir na APP, não tem projeto de revitalização, nem arborização e pediu para ficar
para a próxima reunião. Ângelo concordou. Kurt falou que o parque linear que deseja ver
implantado é do início do Morro do Cruzeiro até a Vila Maria. Nada mais havendo a ser
tratado, Ângelo agradeceu a presença de todos e 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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