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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013
Aprovada em 28/03/2014
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Aos cinco dias do mês de dezembro de 2013, às 14:20 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, Kurt Erwin Glatz, Lancaster Fernandes
dos Santos, Adalton Figueiredo de Melo, Renata Almeida de Oliveira, Marcos Hanashiro
e Silva, Ilka Alves Santana, Walter Cristian Wolff e Ronny Peterson Batista Teixeira.
Kenji iniciou a reunião e passou a palavra para Ângelo que agradeceu a presença de
todos, conselheiros e visitantes e, em seguida perguntou sobre a aprovação da ata da
reunião anterior. Kurt leu as suas sugestões de alteração e que já haviam sido
encaminhadas para o e-mail de todos, sobre as suas falas na referida reunião. Stefano
discordou de uma alteração, acerca do parque linear, pois, segundo ele, o que está
sendo sugerido não foi falado. Neste momento Júlia Pinheiro pediu a palavra, se
apresentou como Presidente do Pró Endêmicas e falou sobre a ilegalidade do atual
funcionamento do Codema, pois a Lei 3256/2012 que modificou as suas atribuições
criando um novo Conselho, não havia sido alterada após a extinção de algumas
Secretarias, entre elas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; que o site da Prefeitura
não estava atualizado; que estava gravando a presente reunião e que por tudo que
havia comentado todos os membros poderiam responder judicialmente. Adalton Melo
tomou a palavra para dizer que existem outras questões mais importantes na cidade;
que o esgoto da cidade está sendo jogado diretamente no Bebedouro, apenas com
tratamento primário; que a contribuição de Júlia Pinheiro é muito importante, porém, que
a autoridade constituída está colocada; que deveríamos passar da denúncia à
colaboração, e que a postura assumida estava errada, pois a cidade não está
caminhando; Ilka Santana falou que uma coisa não exclui a outra e que não temos como
barrar o progresso; que fica preocupada com a questão da legalidade do Codema; que
teve uma reunião há aproximadamente seis meses atrás para tratar deste assunto. Kenji
Ishii falou que este assunto será avaliado junto à Assessoria Jurídica do Município.
Renata Oliveira respondeu para Adalton Melo que o tratamento da ETE Central é
secundário e que existem condições de tratamento de esgoto referente às obras do
Programa “Minha Casa, Minha Vida” (empreendimentos que já solicitaram DTBs à
Copasa). Adalton Melo falou que seria interessante visitarem as ETE’s. Stefano Tavares
sugeriu adiar a reunião para a próxima quarta-feira, dia 11/12/2013, mantendo a mesma
pauta e o esclarecimento sobre a legalidade do Codema, houve concordância geral
sobre a proposta. Em seguida Kenji sugeriu encerrar a reunião, Stefano concordou e
Ângelo agradeceu a presença de todos e eu, Eliane Campezatto Raabe, lavrei a
presente ata que será encaminhada a todos os conselheiros para aprovação.
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