
 

 II REUNIÃO ORDINÁRIA 2015 

 

Data:13/05/2015 

Horário: das08:30 às 12:00 horas  

Local: IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá 

Presidente: Paulo de Souza Júnior 

Secretária: Desirée Miranda Braga 

 

PARTICIPANTES: 

CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO 

1. Agnaldo José Jeronimo COPASA 

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

3. Elcio Barreto Borges Notório Saber 

4. Francisco Amando Afonso de Melo CREA 

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

6. Giovani Marcos Leonel Núcleo Regional de Regularização Ambiental 

7. Givago Mateus Leite IPDSA 

8. Heliton das Graças Figueiredo Polícia de Meio Ambiente 

9. Janaína Aparecida Alves Órgão Ambiental da Administração Publica 

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

11. José Maria Lemos Junior Secretaria Municipal de Des. Rural 

12. Marco Antonio Rios Órgão Ambiental da Administração Publica  

13. Murilo Alencar Alves EMATER 

14. Paulo de Souza Junior IPDSA 

15. Vicente Martins de Oliveira Junior Órgão Ambiental da Administração Pública 

 

Secretaria Executiva / Convidados 

 

REPRESENTAÇÃO 

1. Desirée Miranda Braga CODEMA  

2. Goodson Moura Empreendedor Mangabeiras V 

3. Arnildo Antonio Morais Junior IPDSA 

 

 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

 Paulo Camargos, viagem. 

 Valéria Siero Conde Correa, viagem. 

 

 

 

 



 
PAUTA: 

 Informes   

 Aprovação de Ata, I Reunião Ordinária 2015  

 Correspondência:  

Ministério Público – Ofício n°400/2°PJ/2015  

 Parcelamento de Lote:  

  Requerente: EPEC Empreendimentos Imobiliários Ltda.  

Processo: 4885/2013 de 08/07/2014  

Local: Área anexa ao loteamento Mangabeiras III – (Área total de 249.197,82 m2)  

 Requerente: Prefeitura Municipal de Araxá  

Ofício: SOMU CEX N°021/2015  

Autorização para intervenção em Área de Preservação Ambiental, na continuidade da Av. 

Vicente Priant, passando pelo Córrego da Galinha até a Rua João de Barros. Ligando o Bairros 

Urciano Lemos ao Cincinato de Ávila  

   

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 A reunião foi iniciada as 9 horas, pelo presidente deste conselho Sr. Paulo de Souza Junior, o qual abriu a 

reunião com votação para aprovação de ata da I Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por todos os 

conselheiros presentes. 

 Em seguida informou a respeito da correspondência recebida por este conselho, onde o Ministério Público 

informa sobre o arquivamento a respeito da ação movida pelo Ministério Público ao município de Araxá 

decorrente da utilização do aterro sanitário de Araxá pelo município de Tapira. O conselheiro Marco 

Antônio Rios informou que antigamente foi autorizado ao município de Tapira depositar o lixo no aterro 

sanitário de Araxá, porém o Ministério Público entendeu que isso estava gerando custos ao nosso 

município e diminuição da vida útil de nosso aterro. Com isso Araxá entrou com uma ação contra o 

município de Tapira para que seja pago o valo de R$65,00 por tonelada que for despejada no aterro 

sanitário de Araxá, atualmente nenhum município vizinho esta descartando seu lixo em nosso aterro. O 

arquivamento deste inquérito não atrapalhará o inquérito aberto contra o município de Tapira. 

 O conselheiro Murilo questionou ao Marco Antônio, se ainda existe coleta seletiva em Araxá. Marco 

Antônio esclareceu que o processo de coleta seletiva estava sendo feito em conjunto com a coleta de lixo 

orgânico, pelo caminhão de lixo, em dias alternados, o que estava trazendo transtorno a população, pois o 

lixo orgânico não estava sendo recolhido diariamente, e o lixo reciclável estava sendo coletado de maneira 

errada, devido a prensa do caminhão de lixo. Na atual gestão, foram trazidos de volta os caminhões da 

reciclagem, e serão contratados outros três caminhões para atender as cooperativas, porem existe sete 

cooperativas no Município, e apenas três estão com a documentação em dia para que possam ser 

contratados pela prefeitura, mas problema já está sendo resolvido pela Secretaria de Obras. 



 
 O presidente perguntou aos conselheiros se existe alguma objeção a respeito do arquivamento do inquérito 

n°0040.12.000762-6. Não houve nenhuma objeção.  

 Dando continuidade à reunião, foi colocado em pauta, o loteamento Mangabeiras V, do requerente EPEC 

Empreendimentos Imobiliários, representado nesta reunião pelo Sr. Goodson Moura. O presidente deste 

conselho explicou que este loteamento já estava em tramite neste conselho na antiga gestão, no dia 

11/09/2014 foi feita vistoria a este loteamento pela comissão formada pelos conselheiros: Agnaldo José 

Jeronimo, Giovani Marcos Leonel, Murilo Alencar e Paulo Otávio Alves. O conselheiro Murilo apresentou 

novamente o relatório de vistoria, informou que o declive máximo da Área Institucional é de 25,95%, a 

comissão de vistoria não acha que seja viável para a prefeitura uma área com esse declive. Goodson 

informou que Mangabeiras IV têm uma área institucional excelente, onde já á um projeto para que seja 

construída uma praça. Murilo completou que cada loteamento deve ser analisado separadamente e a área 

institucional deve ser propicia para construções e instalação de maquinários da prefeitura. 

 A respeito do saneamento Goodson pediu a palavra para informar que já está em andamento o projeto de 

infraestrutura que atenderá todos os loteamentos da região, e que o IPDSA irá analisar o projeto de 

drenagem. Geovani Marcos Leonel lembrou que quando da aprovação do loteamento Vila das Artes, foi 

determinado que se realizasse estudo de destinação das águas. Paulo de Sousa informou que o estudo já foi 

apresentado com todos os loteamentos que pegam a Terêncio Pereira. Marco Antônio apontou da 

necessidade de alteração na aprovação de loteamentos por causa dos projetos elétrico, que passarão por 

análise das secretarias da Prefeitura. O Presidente colocou o projeto para aprovação, sendo aprovado, com 

as seguintes condicionantes: drenagem pluvial conduzida através de caixas dissipadoras de energia até o 

manancial. Protocolar no IPDSA relatório fotográfico comprovando a implantação com emissão de ART 

de execução da obra. Prazo: durante a vigência da licença com envio de relatórios semestrais. Toda a área 

verde do loteamento, contigua a área de preservação permanente deverá ser protegida por alambrados 

(postes de concreto, com base de uma fiada de bloco de concreto cheio, aonde se prenderá a tela de arame 

galvanizado de fio 12 malha 2 polegadas) e nesta área verde deverá existir plantio de espécies nativas e 

frutíferas, através de apresentação de um PTRF com ART especifico para área; Implantação de alambrado 

deverá estar concluído antes do inicio do plantio das mudas; Protocolar semestralmente no IPDSA relatório 

fotográfico. Esta licença Ambiental, não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente de certidões, 

alvarás, licenças e ou autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 

municipal. O não cumprimento das condicionantes estabelecidas nesta licença importará no seu 

cancelamento, e demais penalidades administrativas. 

 Em seguida passou-se para o próximo item da pauta - Autorização para intervenção em Área de 

Preservação Ambiental, na continuidade da Av. Vicente Priant, passando pelo Córrego da Galinha até a 

Rua João de Barros. Ligando os Bairros Urciano Lemos ao Cincinato de Ávila, sendo após discussão 

aprovada. 

 

 Nada mais havendo a tratar, eu Desirée Miranda Braga, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que vai 

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



 
    

Desirée Miranda Braga 

Secretaria Executiva CODEMA 

 

Paulo de Souza Junior 

Presidente  CODEMA 

 

 

 


