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Aos cinco dias do mês de março de 2015, 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, Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, Kurt Erwin Glatz, Adalton
Figueiredo de Melo, Eliane Campezatto Raabe, Kenji Martins Ishii, José Márcio de Lima
Franco, Felipe Cruz Figueiredo, Sgt. Robson Magalhães Pacheco, Aurélio do Amaral
Duarte Costa, e os convidados Maria José Maciel Ribeiro, Carlos Von Sperling,
Elizabeth Colombini, Robson Magalhães Rocha e Syomara Ker de Melo. Ângelo iniciou
a reunião, agradeceu a presença de todos, apresentou Mariana. Perguntou sobre a
aprovação da ata da 23ª reunião ordinária, que foi aprovada. Em seguida Ângelo iniciou
a análise dos processos: 2.1 – MOISES RODRIGUES PINA – Processo Administrativo
nº 0680/2015 – Laudo Técnico nº 009/2015 – Indeferido. Aprovado conforme o laudo.
2.2 – THALES AIR SYSTEMS FRANCE – Processo Administrativo nº 6807/2014 –
pedido de licenciamento ambiental para implantação de um radar em imóvel situado no
Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº,
Bairro Vila Asas. Aprovada a emissão da licença sem condicionantes. O item 3 foi
deixado para discussão ao final da reunião. Item 4 – Gabriel apresentou o projeto da
praça a ser implantada na orla da Lagoa Olhos D’Água; o projeto visa a revitalização da
área para torná-lo um espaço de uso e convívio para a população do entorno. Adalton
falou que é muito importante o projeto de iluminação do local, por questão de segurança
e que o projeto está bom. Stefano perguntou se, tecnicamente está correto? Foi
informado que sim. Sgt. Robson ressaltou que vai melhorar as condições de segurança
do local. Ângelo colocou em votação: foi aprovado, devendo ser dada atenção especial
ao projeto luminotécnico da praça. Item 5 – Discussão acerca da recuperação da ex
casa de máquinas da COPASA na orla da Lagoa Central, Av. Getúlio Vargas, Bairro
Joana D’Arc. Adalton falou que o projeto vai revitalizar este trecho da lagoa. Stefano
falou que o local vai ter um destino público, que terá banheiros para uso pela população
e um mirante. Ângelo colocou em votação: foi aprovado. Item 3 – Discussão acerca do
vertedouro da Lagoa Central. Ângelo pediu para Carlos explicar o assunto. Carlos
perguntou se rebaixamento significa diminuir a quantidade de água? Ângelo disse que
não e explicou que a idéia é rebaixar apenas o vertedouro. Carlos falou que o nível da
lagoa sempre foi alto e que tirar o vertedouro deve ser avaliado com muito cuidado e
que os problemas provocados pelo nível alto, como o desbarrancamento das margens
tem solução. Kurt falou que quando a lagoa subiu, invadiu o Iate. Ângelo sugeriu que o
assunto seja discutido novamente para que todos tenham tempo de avaliar melhor a
questão e, que mais opiniões técnicas deverão ser ouvidas. Item 6 – Assuntos gerais.
Aurélio falou sobre o treinamento da seleção de canoagem; que eles começaram a
treinar em outubro/2014; que existem 6 atletas treinando na lagoa de segunda-feira à
sábado, manhã e tarde; que ainda não obtiveram licença do PAMA para utilizar a área
militar; que vão treinar durante todo o ano; que estão tentando aproveitar a presença do
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Comitê Olímpico para capacitar professores; que querem implantar um núcleo de
aprendizagem; que precisam instalar uma raia – ancorar 3 cabos para segurar as bóias
e marcar a raia; que vai precisar fazer uma estrutura no local onde os cabos serão
ancorados. Adalton pediu para apresentar um projeto. Carlos sugeriu que a medida
compensatória poderia ser o monitoramento da água da lagoa. Adalton falou que
deveria ter uma medida para camuflar as estruturas. Robson falou que se colocado na
mureta próxima do Restaurante Flamboyant não terá impacto. Valério falou sobre um
projeto executado muitos anos atrás que desvia águas pluviais do Rasgão para dentro
da lagoa que recentemente teve uma discussão sobre as pistas que vão ser
construídas, porém sem poder mexer no Rasgão. Stefano falou que isso já passou pelo
CODEMA e foi aprovada a revitalização do local – revitalização do talude e limpeza da
calha. Elisabeth falou sobre um terreno que estaria sendo vendido irregularmente. Sgt.
Pacheco falou que a PMMA já esteve no local e, autuou a proprietária do imóvel (Sra.
Tunica). Em seguida, Ângelo agradeceu a presença de todos e, não havendo mais
assuntos a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que será
encaminhada a todos os conselheiros para aprovação.
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