
   
 

  IV 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. Liliane Veloso Paula CBMM 

4. Rodrigo Machado Ribeiro IPDSA 

5. Viviane Lima de Carvalho IPDSA 

CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO 

1. Agnaldo José Jerônimo COPASA 

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

3. Bruno Fernando Riffel Empresa Mineradora do Município - CBMM 

4. Calimério Antônio Guimarães Instituto Mineiro de Agropecuária 

5. Cássia Gisele da Silva Lopes Secretaria Municipal de Des. Rural 

6. Elcio Barreto Borges Notório Saber 

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

8. Giovani Marcos Leonel Núcleo Regional de Regularização Ambiental 

9. Givago Mateus Leite IPDSA 

10. Janaína Aparecida Alves Órgão Ambiental da Administração Pública 

11. Joana Conde Maynié Instituto Araxás 

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

13. Marco Antonio Rios Órgão Ambiental da Administração Pública  

14. Murilo Alencar Alves EMATER 

15. Paulo de Souza Junior IPDSA 

16. Paulo Roberto Camargos Notório Saber 

17. Rodrigo Rocha de Oliveira Instituto Mineiro de Agropecuária 

18. Sebastião Donizete de Souza Órgão Ambiental da Administração Publica 

19. Valéria Conde Siero Corrêa Reserva Ecocerrado Brasil 

20. Vicente Martins de Oliveira Júnior Órgão Ambiental da Administração Pública 



   
 

 

PAUTA: 

 Exame da Ata da III RO de 13/05/2015 

 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) 

 

 Requerimento de Diretrizes e Restrições Urbanísticas: 

Requerente: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 

Processo: 2827/2015 de 07/05/2015 

Local: Área para loteamento situado na Chácara do Espraiado – (Área total de 27,36,40 ha) 

  

 Contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente: 

Apresentação: Secretaria CODEMA 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

1. O Presidente Paulo de Souza Jr iniciou a reunião verificando com os conselheiros se estavam de acordo 

com a minuta da ata da III reunião ordinária realizada no dia 10 de junho deste ano. Não houve objeção 

sendo a ata aprovada sem modificações.  

2. Em seguida o Presidente Paulo de Souza Jr passou para o próximo item da pauta, o qual foi o requerimento 

de diretrizes e restrições urbanísticas reivindicado pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. 

Houve uma inversão na apresentação dos itens da pauta devido a outros compromissos dos apresentadores 

do Projeto Novo Mutirão. 

3. A engenheira Liliane iniciou a apresentação sobre o Projeto Novo Mutirão que abrange uma área de 

aproximadamente 26 ha na antiga chácara do Espraido delimitada pelos bairros primavera, mangabeiras e 

por um área de preservação permanente. Liliane explicou que a área do projeto foi estrategicamente 

escolhida de forma a manter o maior numero de árvores possíveis sendo que no espaço poderiam ser 

construídas cerca de 400 casas, entretanto serão construídas 353 casas para melhor manutenção das áreas 

verdes. Ressaltou que das 205 árvores inventariadas haverá manutenção de 145 e que a área será dividida 

aproximadamente em: 46% residencial; 24,5% viária; 14,5% área verde; 9% APP; e 6% institucional.  

4. A primeira ponderação realizada pelo Presidente Paulo de Souza Jr é que houve uma vistoria nesta área de 

preservação e foi constatado que esta se encontra degradada fazendo-se necessárias medidas para recuperá-



   
 

la.  O conselheiro Giovani explicou que esta área vem sendo utilizada por moradores e carroceiros como 

deposito de lixo e entulhos. Ainda informou que existe uma erosão que esta em processo de regeneração 

natural e uma nascente. O conselheiro Franklin lembrou que a voçoroca não atinge o lençol freático, que 

esta se encontra estável, portanto passível de recuperação com medidas de cerceamento e plantio de 

vegetação. Sobre o curso d’água o conselheiro explicou que está muito próximo ao fundo das casas e que 

no local fica inviável a construção de uma rua. O conselheiro Giovani ressaltou que a intervenção em APP 

na área seria possível apenas com o projeto de uma travessia na parte mais a jusante, assim como consta no 

projeto. O conselheiro Marco Antônio disse que a preservação deve ser de toda área remanescente da 

nascente com implantação de medidas para a drenagem como caixas dissipadoras. O Presidente Paulo de 

Souza Jr citou exemplo do bairro Boa Vista aonde os fundos das casas eram delimitados por APP 

semelhante ao que ocorre no local, ressaltou os problemas relacionados como a presença de animais 

peçonhentos, o deposito de lixo nesta APP, a invasão destas áreas, entre outros. Como solução os 

conselheiros Giovani e Valeria sugeriram a criação de uma passarela e/ou ciclovia com intuito de separar o 

fundo das casas da APP, tendo em vista a impossibilidade de pavimentar uma rua no local. O conselheiro 

Giovani ainda destacou que área verde urbana são espaços privilegiados para a Educação Ambiental e que 

legalmente deve ser garantido o direito de acesso da população. 

5. Em seqüência a discussão sobre o Projeto Novo Mutirão se desenvolveu sobre a responsabilidade legal do 

empreendimento, o conselheiro Paulo Camargos explicou que sua área ultrapassa o valor de 25 ha e que 

para autorizar o empreendimento faz se necessário uma Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). 

O Presidente Paulo de Souza Jr sugeriu fragmentar o parcelamento ou repassar alguma área para a 

prefeitura, pois o projeto ultrapassa em pouco área os 25ha com intuito da responsabilidade legal do 

empreendimento ficar a cargo do município. Apesar desta prática vir sendo adotada por vários 

empreendedores no município, o conselheiro Franklin explicou que a CBMM nunca utilizou desta prática e 

que os empreendimentos construídos pela companhia são separados por momentos históricos distintos. O 

conselheiro Marco Antonio, Paulo Camargo e Valeria lembraram que o parcelamento do solo desta forma 

tem sido equivocado, pois implica em problemas sérios de planejamento principalmente no que se refere à 

drenagem, a área institucional, as áreas verdes e viárias. O conselheiro Marco Antônio ressaltou que sem a 

fragmentação deste parcelamento consegue-se avaliar a área por inteiro permitindo uma visão mais 

estratégica de planejamento. O empreendedor Sérgio lembrou que essa pratica de fragmentação ocorre no 

município por uma questão financeira, pois o parcelamento dispensa o licenciamento ambiental 

diminuindo o custo para o empreendedor. Os conselheiros Paulo Camargo e Franklin explicaram que o 

processo para a obtenção de AAF é rápido e muito mais simples do que o licenciamento ambiental. Paulo 

ainda explicou que para a obtenção da AAF é anexado ao processo enviado para a SUPRAM uma 

declaração de conformidade na qual o IPDSA e o CODEMA manifestam as diretrizes que deverão ser 

adotadas no projeto. O conselheiro Bruno informou que a CBMM não irá votar sobre este projeto, já que 

são os proponentes. Como conclusão deste item da pauta, o IPDSA expedirá as diretrizes para este 



   
 

loteamento levando em conta as condicionantes cerceamento a APP com passarela separando o fundo das 

casas da área verde e recuperação da área degradada. 

6. A reunião continuou com o próximo item da pauta o parcelamento de solo na área anexa ao loteamento 

Condomínio Villagio III – requerido pelo Grupo Polo – Construções e Empreendimentos Ltda. O 

empreendedor Sérgio explicou que o condomínio Villagio foi planejado levando em consideração toda a 

área e que para atender o abastecimento de água e esgoto nos novos 200 lotes foi necessário a construção 

de uma elevatória de esgoto para bombear este para ETE do Boa Vista. O conselheiro Agnaldo relatou que 

a ETE do Boa Vista está trabalhando abaixo de sua capacidade sendo viável receber efluentes deste 

condomínio. Entretanto Sérgio explicou que ainda falta energia elétrica para a elevatória. A conselheira 

Valeria perguntou se o acesso ao condomínio será apenas por uma avenida, Sérgio explicou que no 

momento será apenas por uma avenida, mas que o condomínio possuí avenidas e rotatória adequadas a 

manobras e ao transito de coletivos, e que futuramente haverá a construção de um viaduto sobre o comboio 

interligando o condomínio a Av. Rosália dos Santos. O conselheiro Giovani explicou que a área verde está 

localizada aos fundos do loteamento e integrada a longas faixas de áreas verdes dos loteamentos 

confrontantes assim como as áreas de Preservação Permanente dos corpos d’águas localizados a norte e a 

oeste do empreendimento. A área institucional possui formato triangular, localiza-se no limite leste do 

empreendimento, está descoberta de vegetação nativa e possui topografia suave ondulada com ondulação 

entre 8% a 10%, a qual segundo a representante do empreendedor passará ainda por terraplanagem antes de 

ser entregue ao município. A comissão formada pelo Presidente Paulo de Souza Jr e os conselheiros 

Agnaldo e Giovani, emitem um parecer favorável a implantação do parcelamento solicitado, condicionado 

a apresentação de PTRF para reconstituição de áreas verdes, a obtenção de DCC para corte dos eucaliptos 

existentes no lado norte da área. O engenheiro Marco Antônio propôs, e foi aprovado, a apresentação da 

COPASA (para a próxima reunião do CODEMA no dia 12/08) para explanar sobre a capacidade ETE do 

bairro Boa Vista de receber o lançamento de efluentes dos lotes do Villagio 3 e 4. 

7.  Em seguida o Presidente Paulo de Souza Jr pediu para o conselheiro Paulo Camargo apresentar o próximo 

item da pauta referente às contas do Fundo de Meio Ambiente. O conselheiro Paulo explicou que 

atualmente existem duas contas relacionadas ao Fundo de Meio Ambiente, a primeira conta vinculada a 

COPASA, na qual no contrato de concessão do tratamento de água e esgoto do município havia uma 

cláusula em que o município recebera um repasse no valor de um milhão de reais. Paulo ainda explicou 

que este valor fora gasto, entretanto não se sabe se fora para a conservação ambiental. Posteriormente, a 

COPASA exigiu que se excluísse essa cláusula do contrato e foi atendida pela prefeitura. O conselheiro 

Paulo sugeriu que o CODEMA faça uma solicitação formal para a prefeitura do extrato detalhado desta 

conta, ainda relatou que houve movimentação nesta conta de 2003 até 2013, quando então fora gasto um 

montante de R$200.000,00 pelo prefeito. Ressaltou que esta conta não é vinculada ao CODEMA.  

8. Paulo continuou a explicação sobre a outra conta relacionada ao Fundo de Meio Ambiente criada pela lei 

do CODEMA de 1999 na qual as verbas advêm de multas, porém desde 2012 estas verbas não vêm sendo 



   
 

repassadas. A conselheira Valéria perguntou se a falta de prestação de contas poderia fazer com que o 

juizado especial cancelasse a verba e defendeu uma prestação de contas freqüente para esta soma vinculada 

ao CODEMA. 

  

  

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 

 

 

 


