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Aos trinta e um 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. A reunião foi
presidida pelo vice-presidente Kurt Erwin Glatz. Estavam presentes: Kurt Erwin Glatz,
Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, Adalton Figueiredo de Melo, Eliane Campezatto
Raabe, Kenji Martins Ishii, José Márcio de Lima Franco, Aurélio do Amaral Duarte Costa,
Daniel Sales, Marcos Hanashiro e Silva, Rinaldo Souza, José Alvim Pereira, Acácio de
Paula Filho, Walter Cristian Wolff, e os convidados Carlos Von Sperling e Otto Freitas.
Kurt iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos, perguntou sobre a aprovação da
ata da 24ª reunião ordinária, que foi aprovada. Stefano solicitou que fosse feita uma
referência à esposa do Presidente Ângelo, hospitalizada, desejando que tudo corra bem
e ela se recupere em breve. Em seguida iniciou a análise dos processos. Kurt perguntou
se um processo extra-pauta poderia ser analisado – foi decidido que sim. Kurt falou
sobre o email encaminhado por Rinaldo – IEF para os membros do Conselho. Adalton
pediu para ele explicar. Rinaldo explicou e falou que não entendeu quantas mudas
seriam repostas, que isso não está no laudo; sugeriu que o laudo deveria ser mais
detalhado e explícito; que ele não está claro; que precisa cumprir a lei. Stefano sugeriu
marcar uma reunião entre IEF e corpo técnico da DMA para decidir a questão. Rinaldo
falou que o IEF não autoriza o transporte de lenha e, que a autorização agora é dada
pela subsecretaria de fiscalização por meio do SERCAR de Sete Lagoas ou Belo
Horizonte. José Márcio sugeriu aprovar com a correção indicada por Rinaldo.
Processos: 2.1 – RAPHAEL AUGUSTO GIANNESE – Processo Administrativo nº
1170/2015 – Laudo Técnico nº 012/2015 – Deferido. Aprovado com as ressalvas
apresentadas: 1º - indicar o nome correto do órgão responsável pelo transporte da
lenha; 2º - nos laudos que tiverem Gonçalo Alves, indicar a portaria do IBAMA que
protege os mesmos. Francisco foi chamado para explicar os laudos. Stefano falou para
ajustar tecnicamente os laudos com o apoio de Rinaldo, que fez a seguinte proposta:
pegar todos os laudos, levar a Belo Horizonte, passar um “pente fino” e já retirar todas
as taxas e guias do Estado e, se propôs a fazer isso se for permitido pelo CODEMA.
Voltando ao item 2.2 – Francisco explicou o laudo; – CLAUDIA REGINA TANURE
RODRIGUES – Processo Administrativo nº 1155/2015 – Laudo Técnico nº 010/2015 –
Deferido parcialmente. Aprovado com as condicionantes do item 2.1. 2.3 – WALLACE
HUMBERTO ZICA – Processo Administrativo nº 01218/2015 – Laudo Técnico nº 013/2015 – Deferido parcialmente. Aprovado conforme o laudo. 2.4 – HERMAN
SILVEIRA DE ALMEIDA BARBOSA – Processo Administrativo nº 01044/2015 – Laudo
Técnico nº 011/2015 – Deferido parcialmente. Aprovado conforme o laudo. 2.5 –
SILVANIA SANTOS DE MOURA – Processo Administrativo nº 2043/2015 – Laudo
Técnico nº 015/2015 – Deferido. Rinaldo falou que quando está na área do parque
(Sumidouro) ou sua zona de amortecimento precisa de anuência do IEF. Adalton falou
que, quando da aprovação, se foi licenciado, não deveria ter nova avaliação do
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CODEMA – se fez EIA-RIMA já está aprovado. Rinaldo falou que os parcelamentos
quando vão para o Estado, este só licencia os pequizeiros que estão na área das ruas,
os dos lotes não e, que eles deveriam ser computados. Aprovado. 2.6 – MYR
PROJETOS SUSTENTÁVEIS – Processo Administrativo nº 02279/2015 – Laudo
Técnico nº 014/2015 – Deferido. Marina (Myr) explicou que a duplicação é para melhorar
a mobilidade do Município e vai ser mais um acesso para a cidade. Processo aprovado
com condicionante – deve ser apresentado projeto de arborização da via que, após
aprovado deverá ser implantado. Walter votou contra a aprovação. Item 3 – Discussão
acerca da inclusão do CREA como membro do Conselho, sendo que o mesmo poderá
entrar como titular ou suplente em uma das vagas do setor organizado da sociedade. A
decisão ficou para a próxima reunião. Item 4 – Renovação da licença para implantação
de trecho na Av. Júlio Clóvis de Lacerda. Área de APP no Sobradinho. Adalton leu o
laudo concedido em 2012. Marina explicou que o projeto já apresentado ao CODEMA
não foi alterado. José Márcio falou que é contra, pois, a via precisa ser licenciada no
Estado porque o Município não tem lei. Adalton falou que devem ser tomados cuidados
e que estamos renovando uma licença que já foi aprovada pelo CODEMA. Walter falou
que confia no bom senso da maioria e vota com ela. Kurt passou a palavra para o
Senhor Otto que explicou que a lagoa (Central) é tributária do córrego Bebedouro; falou
das condições antigas da lagoa e das atuais, das grandes alterações que ela sofreu nos
últimos anos, que deveria ser aberto o vertedouro para restaurar as condições antigas.
Carlos falou que se lembra das condições antigas, mas que hoje não existe mais o
córrego da forma como era, e que as condições mudaram muito, que hidraulicamente
acha difícil promover uma auto limpeza da lagoa; que acredita não ser uma boa idéia
reduzir a quantidade de água abrindo o vertedouro. Adalton perguntou sobre os jardins
filtrantes na lagoa, Carlos falou que o conceito dos jardins filtrante é muito bom, que
concorda com os dois jardins experimentais para ver como eles de fato funcionam;
quanto à abertura do vertedouro é contra porque deveria ter muitos estudos antes.
Acácio falou que a lagoa era muito mais profunda que hoje e que ela foi muito
assoreada. Alvim perguntou qual seria o nível se abrisse o vertedouro. Otto falou que o
nível seria o que está agora. Marina explicou como vai ser o projeto na área (obras que
estão sendo feitas na Rua Júlio Clóvis Lacerda) e que o mesmo não vai interferir no
vertedouro. Votação da Renovação da licença: José Márcio foi contra porque não foi
licenciado pelo Estado. Rinaldo falou que precisaria conhecer mais o projeto para poder
votar. Foi aprovado e deve apresentar o projeto de arborização para todo o trecho onde
ocorrerá intervenção. O processo do Parque Lagoa Bela, extra pauta, deverá voltar para
a próxima reunião. Aurélio falou sobre o treino de canoagem na lagoa e, que na reunião
anterior foi solicitado um projeto da fixação dos cabos que demarcam a raia de treino.
Ele apresentou os projetos. Foi colocado em votação e foi aprovado. Kurt agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião, da qual se lavrou a presente ata que será
encaminhada a todos os conselheiros para aprovação.
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