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Aos oito dias do mês de maio de 2014, às 14:00 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. Presentes: Ângelo
Augusto Couto, Kenji Martins Ishii, Eliane Campezatto Raabe, Stefano Rodrigues de
Pinho Tavares, Kurt Erwin Glatz, Adalton Figueiredo de Melo, Ricardo de Oliveira
Sepúlveda, Marcos Hanashiro e Silva, Ronny Peterson Batista Teixeira, José Márcio de
Lima Franco, Gustavo Luiz Guilherme Pinto e Lancaster Fernandes dos Santos. Como
convidadas estavam presentes as senhoras Maria Marilda e Maria José Ribeiro. Ângelo
iniciou a reunião e perguntou sobre a aprovação da ata da 14ª RO; foi sugerido a leitura
da mesma e o Sr. Kurt a leu. Após a leitura Stefano sugeriu que as decisões do
Conselho sejam implementadas pela Diretoria de Meio Ambiente e, que seja dado
retorno ao CODEMA; também falou que as medidas compensatórias poderiam ser
decididas pela Diretoria. Ângelo perguntou sobre a ata e a mesma foi aprovada por
todos. Em seguida iniciou a discussão sobre os processos: 2.1 - ELIANA PIMENTA
LAGES – Processo Administrativo nº 2365/2014 – Laudo Técnico nº 021/2014 –
Aprovado; 2.2 - PAULO PINHEIRO DINIZ JUNIOR – Processo Administrativo nº
2842/2014 – Laudo Técnico nº 023/2014 – Aprovado; 2.3 - RONALD NUNES DE
ANDRADE – Processo Administrativo nº 2934/2014 – Laudo Técnico nº 024/2014 –
Aprovado; 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Laudo Técnico nº
022/2014 – Aprovado. Após, Ângelo falou sobre a autorização ad referendum para
descarte de capina em um terreno do Município no Bairro Palmital e, explicou que a
mesma foi feita devido à urgência em resolver o problema da destinação dos resíduos
provenientes da capina das ruas e das podas e supressões realizadas pelo Município.
José Márcio perguntou se o local possui licenciamento ambiental? Ângelo respondeu
que não e que o depósito será provisório. Adalton falou que devemos tomar cuidado
para o provisório não se tornar definitivo; que deveria ser protocolado um FCEI no
Estado para verificar a necessidade de licenciamento; falou ainda que a Administração é
permanente e contínua. Ângelo falou que para a segurança de todos será protocolado
um FCEI. Stefano sugeriu que como a situação é emergencial o CODEMA poderia
autorizar e dar um prazo para o Município regularizar a situação. José Márcio falou que
não aprova porque o CODEMA não tem competência para aprovar sem licença
ambiental. Foi aprovado condicionado à licença ambiental. A seguir Ângelo falou sobre o
pedido do vereador Dinággio para reconstruir os trampolins da Lagoa Central. José
Márcio falou que não aprova porque a intervenção é na água e as águas não são de
jurisdição do Município e que envolve questões de saúde pública. A Sra. Marilda,
convidada, falou que os trampolins foram aprovados na época do Prefeito Lindouro e,
que ela era presidente do CODEMA; falou que no momento a lagoa não tem xistose,
mas se um caramujo se contaminar, pode contaminar toda a lagoa; falou que as tilápias
introduzidas na lagoa são herbívoras e carnívoras e podem provocar muitas alterações
na lagoa; também falou que a madeira dos mourões que sustentavam os trampolins não
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deve mais estar boa e, que antes de fazer qualquer coisa deveria ser feito um estudo
muito grande das condições da lagoa. Lancaster falou que os restos dos trampolins
deveriam ser retirados. Maria José, convidada, falou que, em princípio, o Município não
poderia autorizar, pois, este tipo de intervenção deve ser licenciado pelo Estado através
de uma outorga do IGAM. Adalton falou que a proposta, vinda de alguém que deveria
cuidar da cidade e conhecer as leis, como é o caso dos vereadores, é inadmissível e o
CODEMA não deveria nem ao menos perder tempo com isso. Lancaster falou que talvez
a ideia tenha sido levada ao Vereador por alguma pessoa que gostaria de resgatar uma
memória antiga. Foi reprovado por unanimidade. Ângelo falou sobre o processo da Habit
e a medida compensatória a ser adotada. Kenji falou que tem uma área institucional no
bairro que está aberta e poderia ser fechada além de revitalizar uma praça. Stefano
falou que a referida área institucional vai ser utilizada pela Saúde, Educação e
Desenvolvimento Social. Gustavo falou que a Diretoria de Obras já havia começado a
murar a área e parou o serviço e, que a empresa poderia continuar. Adalton falou que a
empresa deveria trazer um projeto pronto para avaliação e aprovação pelo CODEMA.
Após algumas considerações ficou decidido que a Habit deverá fazer um projeto de
revitalização da praça, incluindo iluminação, localizada na Rua Pinto Alves na entrada
do Bairro Moradas da Lapinha, podendo incluir ainda o plantio de espécies arbóreas nas
outras praças do bairro. Após aprovação do projeto o mesmo deverá ser executado pela
empresa. Em seguida iniciou a discussão sobre a minuta da Resolução CODEMA nº
06/2014. Stefano falou que deveria ter alguma medida de segurança em relação às
torres. Adalton falou que essa questão está na lei. José Márcio falou que a torre tem
impacto visual, mas as antenas não, que deve constar que o impacto não é só visual.
Foi aprovada com a alteração sugerida. Em seguida foi colocado em pauta a escolha do
vice presidente. José Márcio falou que a reunião de hoje coincidiu com a reunião do
macro zoneamento e por isso muitos conselheiros não vieram. Todos concordaram em
deixar a escolha para a próxima reunião. Ângelo agradeceu a presença da Sra. Marilda
e, que ela sempre será bem vinda. Adalton perguntou sobre a concessão da COPASA?
Ângelo falou que agora está sendo avaliada a lei autorizativa. Stefano falou que a
COPASA está formulando novas questões e que o processo está caminhando. Adalton
falou que a caminhada deve acabar e precisamos chegar. Ângelo falou que já avançou
muito e que em breve estará resolvido. Em seguida agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião e eu, Eliane Campezatto Raabe, lavrei a presente ata que será
encaminhada a todos os conselheiros para aprovação.
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