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Aos dois dias do mês de junho de 2015, às 14:00 hs, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal 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 Coordenada pelo Presidente Stefano Rodrigues de Pinho Tavares. Estavam
presentes: Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, Kurt Erwin Glatz, Adalton Figueiredo de
Melo, Eliane Campezatto Raabe, Kenji Martins Ishii, Aurélio do Amaral Duarte Costa,
Daniel Sales, Lancaster Fernandes dos Santos, Tiago Gonzáles Miranda, Acácio de
Paula Filho, José Marcio de Lima Franco e os convidados Antônio Luiz Rubim Iglesias
Rodrigues e Maria José Maciel Ribeiro. Stefano iniciou a reunião, agradeceu a presença
de todos e do Sr. Antônio, representante do ICMBio. Perguntou sobre a Ata da 26ª
reunião ordinária. Kurt fez alguns questionamentos sobre a mesma. Stefano explicou.
Daniel falou que o CODEMA/LS não deveria se envolver na questão de cercamento das
áreas verde e institucional, pois isso é competência do Município. Stefano explicou e o
assunto foi entendido pelo Daniel e demais Conselheiros. Foi questionado por Kurt
sobre o processo da Empresa Passos (residencial multifamiliar no Bairro Campinho).
Kenji falou que já protocolou no ICMBio os documentos com pedido de anuência. Foi
confirmado que a supressão das árvores somente poderá ser realizada após a
anuência. Ata foi aprovada. Kurt perguntou sobre aprovação de empreendimentos em
área rural. Maria José informou que é o IEF que aprova. Acácio falou que a construção
em zona rural não é aprovada pelo Município. Stefano iniciou a análise dos processos.
Francisco, o Agrônomo, foi explicando um a um. 2.1 – SAMUEL AZEVEDO DE
OLIVEIRA – Processo Administrativo 3324/2015 – Laudo Técnico nº 0026/2015 –
Deferido Parcialmente. Aprovado conforme laudo. 2.2 – LUIZA PEREIRA DA SILVA –
Processo Administrativo nº 3511/2015 – Laudo Técnico nº 027/2015 – Defere
parcialmente. Aprovado conforme o laudo. 2.3 – ERIKA CRISTINA VILLANI BATISTA –
Processo Administrativo nº 3520/2015 – Laudo Técnico nº 028/2015 – Deferido.
Aprovado conforme laudo. 2.4 – SIDNEY LUCIANO DE SOUZA – Processo
Administrativo nº 3541/2015 – Laudo Técnico nº 029/2015 – Deferido. Aprovado
conforme laudo. 2.5 – MARLENE LUZIA VIANA – Processo Administrativo nº 3906/2015
– Laudo Técnico nº 030/2015 – Deferido Parcialmente. Aprovado conforme o laudo. 2.6
– EUNICE CORREA DE PAULA BASTOS – Processo Administrativo nº 3963/2015 –
Laudo Técnico nº 030/2015 – Deferido parcialmente. Aprovado conforme laudo. Em
seguida iniciou a discussão do item 4 da pauta – Discussão sobre o pedido de reparos
na Rua Odete de Oliveira Costa, Bairro Sobradinho, feito pelo Sr. Geraldo Toledo de
Paiva e, encaminhado à Diretoria de Meio Ambiente pela Diretoria de Obras. O morador
relata a presença de “água parada” e de um “pequeno córrego” na rua, fatos que
justificam a avaliação pelo CODEMA/LS – Stefano explicou o pedido; leu a carta do
requerente. Daniel falou sobre o local, disse que é um canal de drenagem pluvial e que
a área já é urbanizada. Ficou decidido que deverá ser realizada vistoria pelo Município e
o relatório deverá ser levado para a próxima reunião do Conselho. Item 5 da pauta –
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Discussão acerca de pedido do Ministério Público sobre intervenção em alguns trechos
da orla da Lagoa Central onde ocorreu erosão e as raízes de muitas árvores estão
expostas. Stefano leu os documentos. Após discussões foi decidido que o CODEMA/LS
é favorável a calçar ou escorar os barrancos com pontos críticos e raízes expostas
devendo ser utilizadas pedras de mão para este fim. José Márcio solicita um estudo a
ser feito pelas Diretorias de Obras e de Meio Ambiente para a resolução dos problemas
de assoreamento causado pela rede de drenagem em alguns pontos da orla da lagoa.
Stefano falou sobre o convite feito ao ICMBio; que o mesmo foi feito para que exista
uma interlocução entre o CODEMA/LS e o ICMBio; que o Conselho está à disposição do
ICMBio para criar soluções para os problemas, em conjunto; que o Conselho está ativo
e que todos os assuntos que chegam ao CODEMA/LS e os empreendimentos que estão
localizados na APA, sempre é colocado com condicionante a anuência do órgão gestor.
Antônio (representante do ICMBio) falou que Ricardo não veio porque já tinha outro
compromisso agendado. Antônio mencionou a falta de aproximação entre a Prefeitura
Municipal e a APA e sugeriu uma reunião para melhor inter-relacionamento entre os
órgãos e melhor entendimento do papel do ICMBio. Antônio falou que o CODEMA/LS
deveria ter a cópia do zoneamento da APA para detalhamento das áreas, o que facilita
na aprovação de projetos; falou que a APA não se preocupa com questões políticas do
Município. Kurt falou sobre um e-mail que recebeu falando do licenciamento ambiental e
da legislação pertinente. Stefano falou que o Município ainda não faz licenciamento
ambiental porque ainda não tem Lei; em seguida falou sobre a Minuta da Lei Ambiental
que está sendo feita pela Diretoria de Meio Ambiente; que a minuta vai ser encaminhada
para todos os membros do CODEMA/LS e para todas as pessoas que possam
contribuir; falou da importância de se apresentar a Lei na Câmara o mais rápido possível
e que caberá à Câmara as discussões e debates necessários; que seria bom se o
CODEMA/LS participasse. Antônio falou que não ter a Lei é pior que ter uma Lei ruim.
Adalton perguntou sobre a renovação da concessão da COPASA. Stefano falou que
ainda não está assinado. Stefano perguntou sobre o procedimento, adotado pela DMA,
para análise da Lei Ambiental. Todos concordaram que é adequado. Lancaster
perguntou sobre extração mineral em Lagoa Santa. Stefano falou de uma Lei municipal
que proíbe extração mineral no Município. Após breve explanação sobre o assunto,
Stefano 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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