
   
 

 V REUNIÃO ORDINÁRIA 2015 

  

Data: 08/07/2015 

Horário: das 08:30 às 12:00 horas  

Local: Maçônica, Av. Pedro Honorato da Silva (Av. Ecológica) 

Presidente: Paulo de Souza Júnior  

Secretário: Rodrigo Machado Ribeiro 

 

PARTICIPANTES: 

 

Secretaria Executiva / Convidados 

 

REPRESENTAÇÃO 

1. Arnildo Antônio Morais Júnior IPDSA 

2. Igor Borges Mariano IPDSA 

3. Rodrigo Machado Ribeiro IPDSA 

4. Viviane Lima de Carvalho IPDSA 

 

Ausências justificadas: 

Lucas Marcondes Borges  

CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO 

1. Agnaldo José Jerônimo COPASA 

2. Antônio Geraldo Alves Ribeiro Empresa Mineradora do Município - Vale 

3. Elcio Barreto Borges Notório Saber 

4. Francisco Amando Afonso de Melo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

5. Franklin Almeida da Costa Empresa Mineradora do Município – CBMM 

6. Gilberto Alves Faria Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais 

7. Giovani Marcos Leonel Núcleo Regional de Regularização Ambiental 

8. Givago Mateus Leite IPDSA 

9. Janaína Aparecida Alves Órgão Ambiental da Administração Pública 

10. Johnny Nolli Júnior Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – ARAP 

11. Liliane Siqueira dos Santos Machado Sindicato dos Empregados Rurais 

12. Marco Antonio Rios Órgão Ambiental da Administração Pública  

13. Murilo Alencar Alves EMATER 

14. Paulo de Souza Junior IPDSA 

15. Paulo Roberto Camargos Notório Saber 

16. Sebastião Donizete de Souza Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana 

17. Valéria Conde Siero Corrêa Reserva Ecocerrado Brasil 

18. Vicente Martins de Oliveira Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana 



   
 

PAUTA: 

 Exame da Ata da IV RO de 08/07/2015 

 Informes  

 Parcelamento de solo: 

 Requerente: Grupo Polo – Construções e Empreendimentos Ltda. 

 Processo: 1480/2014 de 28/02/2014 

 Local: Área anexa ao loteamento Condomínio Villagio III – (Área total de 152.876,66 m2) 

 Apresentação: Grupo Polo 

 

 Requerimento de Diretrizes e Restrições Urbanísticas: 

Requerente: Europa Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 

Processo: 4138/2014 

Local: Dona Adélia III ao lado do Residencial Villa das Artes e Mangabeiras IV - (Área total de 

206.066,43m²) 

Apresentação: IPDSA 

 

 Apresentação COPASA de projeto de esgotamento sanitário em loteamento para tratamento e 

operação. 

Requerente: CODEMA  

Apresentação: Rácio Pena 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Dando inicio a reunião, o presidente solicitou para que eu, Rodrigo Machado Ribeiro, realizasse a leitura 

da ata da ultima reunião ordinária. Após a leitura da ata, a conselheira Valéria solicitou e foi atendida, para a 

correção de autoria de uma fala sobre o acesso no condomínio Villágio III a qual estava em equivocadamente em 

seu nome, pois esta consideração fora realizada pela conselheira Joana. Sem mais nenhuma modificação, a ata da 

IV Reunião foi aprovada.  

Na seqüência, o conselheiro Marco Antonio sugeriu fosse realizado uma amostragem da água no córrego 

grande, através do IPDSA junto ao CODEMA, para realizar uma analise de água completa selecionando um ponto 

a montante da ETE Boa Vista e a Jusante da ETE Boa Vista, com intuito de elaborar um estudo sobre a qualidade 

desse corpo hídrico. O presidente continuou a reunião explanando sobre o próximo item da pauta que seria 

apresentado pelo Grupo Polo, entretanto a COPASA não pode enviar ninguém do corpo técnico para a 

apresentação do projeto de esgotamento sanitário relacionado com os novos loteamentos. O presidente propôs que 

o CODEMA não expedirá nenhuma licença para os loteamentos da área da bacia do córrego do sal enquanto a 

COPASA não explicar sobre a situação da ETE Boa Vista com os estudos sugeridos pelo conselheiro Marco 



   
 

Antonio. O conselheiro Paulo Camargos ainda sugeriu que juntamente com a análise da água fosse realizado um 

estudo de autodepuração e de ecotoxidade com relação ao efluente tratado; ainda ressaltou que tais estudos são 

requeridos pela resolução CONAMA 358 e 420, a qual discorre sobre a obrigação das concessionárias e empresas 

que lançam efluente em corpos hídricos de realizarem estes estudos, que por sua vez comprovarão, ou não, o 

comprometimento do córrego do sal. Os conselheiros concordaram. O Presidente ainda lembrou que existem em 

tramitação dois pré projetos de ampliação do Bairro Boa Vista que também vão impactar a ETE da COPASA. 

Giovani explicou o fenômeno que ocorre há dez anos sempre no mês de setembro com a primeira chuva no 

Córrego Grande: o material acumulado após o período de seca vai junto ao fluxo consumindo o oxigênio do 

córrego causando mortandade dos peixes. Dessa forma propôs que haja a ampliação desses estudos para outras 

bacias. 

Dando continuidade o Presidente passou para o próximo item da pauta que foi a apresentação do estudo 

elaborado pelo IPDSA pelos engenheiros Igor, Viviane e Odilon. Igor iniciou a apresentação do projeto técnico de 

parcelamento do empreendimento denominado Jardim Dona Adélia III - área localizada próxima ao córrego 

Terêncio Pereira. Igor explicou que ainda serão solicitados ao empreendedor o projeto de terraplanagem, drenagem 

pluvial e pavimentação numa próxima etapa. Continuou explicando que essa região contribuirá para o aumento da 

vazão sob a travessia de bueiro triplo do córrego Terêncio Pereira; ressaltou que o estudo deve ser planejado com 

cuidado principalmente em relação à drenagem pluvial para que essa maior contribuição na vazão do córrego não 

extrapole a capacidade da travessia. O objetivo do estudo foi verificar se o projeto atende as diretrizes técnicas do 

IPDSA assim como a legislação vigente de meio ambiente do CODEMA. O loteamento está dividido na seguinte 

proporção 52,02% quadras, 22,47%vias, 15% área verde, 5,51% APP, 5% área institucional, numa área total de 

206.066,43m².  

A conselheira Valéria questionou sobre a organização dos espaços do empreendimento no que se refere à 

área institucional que está localizada extremidade confrontando ao fundo com a área verde. O conselheiro Antonio 

Geraldo lembrou área institucional não pode dar de fundo com área verde, Valéria sugeriu trocar com área 

triangular. Murilo perguntou qual o tamanho desta área institucional (que é de 1500m²) e Marco Antonio analisou 

que o traçado do projeto concentra o núcleo de edificações bastante compacto e a área institucional fora jogada pra 

extremidade; ressaltou que colocar área institucional na quadra triangular poderia resolver o problema e valorizaria 

o próprio empreendimento. Continuou expondo que este local poderia ser uma praça, área verde, e/ou 

possivelmente um aparelho publico e sua presença no núcleo estimularia a participação da comunidade na área. 

Além disso, o acesso deste local institucional seria favorecido por estar em frente a avenida com 22 metros que é 

suficiente a quantidade de lotes a ser parcelados. 

Em seqüência o Presidente nomeou uma comissão para a vistoria da área formada pelos conselheiros 

Giovani e Agnaldo. Ressaltou a importância de um estudo de drenagem toda área e do futuro acesso chegando ao 

parque das flores. Disse não concordar com a diretriz de lote de 300 metros, e que esta diretriz surgiu de uma 

modificação do plano diretor realizada pela câmara, pois os lotes dessa dimensão diminuem a permeabilidade do 

solo. 



   
 

Igor continuou com a apresentação lembrando aos conselheiros que existem bolsões provisórios e que com 

os estudos irão optar pelas melhores as medida mitigadoras. Giovani lembrou que apesar da fragmentação dos 

empreendedores, os estudos levam em consideração toda bacia para viabilizar em longo prazo o empreendimento. 

O Presidente concordou e ressaltou que é isso vem sendo feito para a regulação de vazão. Igor explicou que os 

empreendimentos a montante terão obras de drenagem, bacia de dissipação e que os estudos irão apontar melhor 

qual tecnologia será mais eficiente.  Giovani indagou que acha um pouco vago a aprovação de vários loteamentos e 

que tais medidas deveriam ser cobradas antes de aprovação como condicionante para o projeto, pois depois de 

aprovado o empreendedor perde o interesse em realizar tais medidas mitigadoras. Giovani ressaltou a importância 

do estudo do IPDSA para toda área. O Presidente lembrou que não temos condição de aprovar nada se não 

estudarmos tudo. Marco Antonio fez uma sugestão para o IPDSA em relação a apresentação, que o desenho do 

projeto contemple o planialtimétrico, demarcando a área deste loteamento numa perspectiva tridimensional, dessa 

forma seria valorizada a topografia. Ressaltou que nos projetos atuais as ruas acompanham a topografia, o que 

facilita a drenagem, esgotamento sanitário e edificação. Giovani também sugeriu que para facilitar a vistoria e 

melhorar a apresentação que fossem colocadas nas grades do mapa coordenadas UTM. Paulo Camargos lembrou 

uma questão legal que até 31 de dezembro o município encaminhará para a câmara municipal o plano de 

saneamento municipal o qual tem uma comissão discutindo todo saneamento municipal e um item desta discussão 

é a drenagem.  Dessa maneira o CODEMA poderia enviar um projeto de lei sugerindo que sejam incluídos no 

corpo da lei diretrizes que viabilizem tecnicamente elementos de controle de vazão.  

Outra questão levantada pelo conselheiro Agnaldo foi sobre a coleta de lixo do município, ele perguntou se 

a coleta continuará a ser realizada pela prefeitura ou se existe a possibilidade de terceirizar. Expôs que tem bairros 

onde os caminhões não estão passando com a freqüência devida. O conselheiro Marco Antonio respondeu que a 

prefeitura não irá terceirizar a coleta de lixo e explicou que por determinação do Ministério Publico a prefeitura 

não pode contratar sem concurso. Explicou que o serviço de gari é um dos que apresenta maior rotatividade devido 

às condições duras de trabalho. Tal situação faz com que os trabalhadores que passam nos concursos não se 

mantém no emprego; lembrou que de janeiro deste ano até o momento 12 garis saíram do trabalho. Continuou 

explicando que a idéia é no futuro terceirizar a mão de obra, pois assim há mais facilidade de dispensa e de 

contrato o que a prefeitura não tem por causa do concurso. Sobre terceirizar a coleta de lixo destacou que é 

inviável, pois a prefeitura ficaria refém da empresa para este serviço de grande importância; assim a proposta é de 

manter o serviço, os equipamentos e a coleta à cargo da prefeitura, mas terceirizar a mão de obra. Em relação ao 

aterro sanitário, uma das providencias tomadas foi de não receber lixo advindo de Ibiá e da Antinha, pois este lixo 

iria diminuir a vida útil em aproximadamente 14%, sendo que se estima que o aterro possua oito anos vida útil. 

Dessa maneira o conselheiro Marco Antonio propôs que já se deve pensar em um novo aterro. Sobre a coleta 

seletiva ele explicou que realmente há uma deficiência, e que os caminhões faziam coletas em dias alternados do 

lixo orgânico e reciclado. Porém as reclamações dos usuários consistiam no costume de ter o caminhão todo dia 

recolhendo o lixo orgânico sendo que muitas vezes esse lixo vinha misturado ao reciclado contaminando-o, assim 

como o material reciclado também era contaminado nos caminhões que não são os adequados; ressaltou que 



   
 

quando o material é prensado é mais contaminado, e que contem muitas vezes tocos, garrafas e aerossóis, materiais 

que não podem ser prensados. Explicou que com a coleta diária do lixo orgânico fora reduzido o volume do 

material reciclado e que existem dois caminhões atendendo a cooperativa e as associações, sendo que a idéia é 

contratar mais dois caminhões. Cada dia a coleta é destinada para uma associação e/ou cooperativa, para que possa 

trabalhar com maior volume no barracão. Tal revezamento é acordado entre as associações e cooperativas. O 

conselheiro Marco Antonio destacou o modelo de gestão do lixo que ocorre em algumas cidades na região sul que 

consiste em um modelo no qual o serviço fica a cargo das cooperativas/empresariado e a coleta funciona como um 

empreendimento independente da prefeitura.  

Outro item levantado pela conselheira Valéria é a necessidade da educação para o trânsito, o conselheiro 

Marco Antonio falou que esta sendo desenvolvidos projetos para educação no transito com intuito de 

institucionalizar o tema. 

 

   

  

Nada mais havendo a tratar, eu Rodrigo Machado Ribeiro, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Presidente, e por ser verdade o acima exposto, dou fé. 

    

 

 

 

Rodrigo Machado Ribeiro 

Secretaria Executiva CODEMA 

 

Paulo de Souza Junior 

Presidente CODEMA 

 

 

 


