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MEMÓRIA DA REUNIÃO  

 

As 08:30min. o presidente  iniciou a primeira reunião ordinária do CODEMA do ano de 2016,  e passou a palavra para o 1 

conselheiro Murilo Castro, que conforme dito na reunião anterior sugeriu que no inicio das reuniões de cada mês haja uma 2 

breve apresentação e ressaltou o artigo 12 do regimento interno do CODEMA que o plenário tem que estar informado da 3 

realidade ambiental do município. Continuou dizendo que como representante do Instituto Ambiental Araxás enviou este mês 4 

uma carta solicitando informações com mais detalhes à CBMM, COPASA e Vale com objetivo de se informar até para 5 

defender de algumas informações que a gente recebe sobre eventuais impactos e contaminações, que a gente ouve muito e não 6 

tem resposta. Dessa maneira pretende se criar um canal direto com eles, nos primeiros 30 minutos de cada reunião, de uma 7 

forma oficial, pois não podemos responder com base em fofocas ou denúncias irresponsáveis, finalizou Murilo Castro. O 8 

presidente perguntou se alguém tinha mais algum detalhe par acrescentar na ata da reunião anterior, não havendo manifestação 9 

considerou a ata aprovada. Continuou perguntando se mais alguém queria colocar algum assunto em pauta. O conselheiro 10 

Marco Antônio disse que com a possibilidade da VALE operar com uma nova jazida, faz-se necessário em principio um novo 11 

dimensionamento da planta de fosfato em Araxá inclusive das barragens de rejeito que foram consideradas em função daquele 12 

volume que é minerado hoje até a exaustão da jazida, então com uma nova jazida o entendimento que tenho é de que isso 13 

tenha que passar por uma nova avaliação do ponto de vista técnico dessas bacias de rejeito, dessas estruturas ambientais, agora 14 

em principio essas medidas deverão ser aprovadas na FEAM, mas acho que o CODEMA deve estar atento a esse momento. 15 

Agora ainda não é o momento, mas quando tiver uma efetivação do que vai acontecer de fato. Hoje também parece que VALE 16 

depende de uma licença de instalação em Patrocínio, porque a principio só vai acontecer essa instalação em Patrocínio se 17 

viabilizar essa nova obra, disse Marco Antônio. O presidente continuou perguntando se tem mais algum assunto a ser tratado 18 

antes de entrar nos dois itens principais e adiantou um assunto sobre uma reunião ocorrida com o conselheiro Marco Antonio e 19 

com a COPASA em que foram apresentados certos aspectos para abertura de valas tanto para a canalização de água quanto 20 

para o esgoto as quais estão deformando o trabalho que a prefeitura faz de recapeamento, porque logo em seguida das obras de 21 

recapeamento com asfalto novo e sinalização nova, vem o pedido de uma ligação de esgoto ou de água que desfaz todo 22 



 
 

trabalho, suja a pista e se perde dinheiro. Estou colocando este assunto agora porque um dos projetos em pauta é um prédio de 23 

três ou quatro andares que vai implicar em postura nova por parte do IPDSA nas exigências dos projetos complementares para 24 

que evitemos esses problemas de abre e fecha das vias, e a cidade fica sempre esburacada aonde tem construções novas. 25 

Colocado isso vamos para o próximo item da pauta que é a solicitação de licença ambiental para o loteamento do Sr. Cesar 26 

Miguel de Faria, que foi vistoriado pelos conselheiros Agnaldo e Murilo Alencar juntamente com os técnicos do IPDSA, faluo 27 

o presidente. O conselheiro Marco Antônio explicou um caso que vem ocorrendo ali no cruzamento da Av. Getúlio Vargas 28 

com a Av. Senador Montandon a solicitação era para a ligação de seis pontos de água pluvial e mais três de esgoto pela Av. 29 

Getúlio Vargas, um lateral pela Av. Senador Montando e mais um pela Av. Francelino Cardoso. Ao final nós negociamos com 30 

o engenheiro essa situação, ela tem que ser avaliada nós conversamos com o Paulo de Souza inclusive dentro do IPDSA no 31 

momento da aprovação do projeto, porque você teria nessa condição um trecho de praticamente cem metros em torno de doze 32 

poços de visitas, ou seja como você vai manter uma pista regularizada numa condição dessa de doze poço de visitas. Ressaltou 33 

que do lado da Francelino Cardoso para poder fazer uma ligação de esgoto foi feito um corte transversal em toda a rua e depois 34 

lá pra frente fizeram um corte diagonal até aquela pracinha da bíblia ali, foram necessários esses dois cortes para fazer uma 35 

ligação de esgoto, quando na verdade ela até poderia ter sido feita tanto pela Av. Getúlio Vargas ou pela Av. Senador 36 

Montandon, porque toda aquela área ali é praticamente de um empreendimento só. Então nós conversamos que algumas 37 

situações possam ser verificadas no momento da aprovação da planta e possam ser notificadas ao proprietário, pois na verdade 38 

não há a menor preocupação hoje do projetista ou do construtor com a via pública, assim como nos casos de casas geminadas, 39 

por exemplo, normalmente o empreendedor faz e deixa uma ligação de esgoto e uma ligação de água, ele pega um terreno só e 40 

faz duas casas ele tem que fazer duas ligações de esgoto, então necessariamente ainda que ele aproveitasse uma ligação que 41 

está no meio fio, ele ainda tem que cortar mais uma vez. Dessa maneira o presidente já vai orientar todo pessoal lá da 42 

aprovação dos projetos, não só dos loteamentos, mas principalmente a aprovação de plantas, de projetos de prédios. Marco 43 

Antônio ainda explicou que nessa obra, normalmente a ligação de esgoto é deixada a um metro, além da testada mais baixa do 44 

lote só que às vezes o próprio projetista ou construtor faz o projeto com o lançamento de esgoto do lado de cima, aí tem que 45 

cortar a área e fazer outra abertura para ele, então essa condição também tem que ser orientada para que ele conduza dentro da 46 

obra ou no máximo no passeio pra que faça esta ligação de forma a aproveitar esta situação, terminou Marco Antonio. O 47 

presidente continuou a pauta entrando no processo do requerente Cesar Miguel de Faria de 2014, referente à solicitação de 48 

licença ambiental, passando a palavra para o engenheiro Igor do IPDSA. Igor iniciou a apresentação mostrando as plantas do 49 

projeto de parcelamento de solo para os conselheiros e explicando que o objetivo do IPDSA foi analisar as plantas do 50 

loteamento residencial, dando inicio ao processo de aprovação que é o pedido do prévio licenciamento conforme estabelecido 51 

pelo plano diretor e a lei n°5.998 de 20 de junho de 2011. O projeto está parcelado nas seguintes áreas: Quadras 80.465,71m² 52 

(41,42%), vias 41.174,29m² (21,19%), área verde 29.279,32m² (15%), APP 33.642,65m² (17,32%), área institucional 9.718,94 53 

(5%), num total de gleba de 194.280,91m². Igor exibiu o layout do projeto e imagens de satélites mostrando a localização  54 

evidenciando os bairros do entorno (Tiradentes, Urciano Lemos, Cincinato de Ávila, Ana Antônia) e a gleba que vai ser 55 

parcelada. Exibiu fotografias do que ainda existe hoje na propriedade, existe uma sede que está muito próximo dos cursos de 56 

água (Córrego da galinha). Em seguida foi exibido o projeto destacando a malha urbana, o bairro Cincinato de Ávila e a 57 

proposta de parcelamento que o empreendedor apresentou ao IPDSA. Foi exibido o projeto de parcelamento com a divisão das 58 

áreas e com diretrizes definidas para o sistema viário na analise da proposta de parcelamento visando à integração com outros 59 

bairros do outro lado do córrego da galinha. Murilo Alencar perguntou se os canteiros centrais são considerados áreas verdes. 60 

Igor respondeu que sim, são consideradas áreas verdes. Após analise prévia realizada no IPDSA, estamos trazendo 61 

condicionantes e através das recomendações do CODEMA iremos adequar/adicionar as condicionantes que atendam a 62 



 
 

legislação vigente de forma a minimizar os impactos do projeto.  A primeira condicionante foi a elaboração de um Projeto 63 

Técnico de Revitalização da Flora - PTRF contemplando as espécies nativas para as áreas verdes contiguas a APP, contendo as 64 

especificações técnicas de como deve ser realizado tal projeto. Prazo quando forem apresentados os projetos complementares 65 

no IPDSA. O conselheiro Francisco Amando sugeriu que seria interessante colocar nessas condicionantes duas ART uma para 66 

o projeto e outra para execução. Igor explicou que já está sendo cobrado ART para a execução que no caso é a condicionante 67 

dois, na fase de apresentação do projeto para analise e dos projetos complementares a gente vai solicitar o projeto e a execução 68 

nós iremos acompanhar conforme o cronograma apresentado no projeto, então as condicionantes um e dois estão relacionadas 69 

ao PTRF a um ao projeto e a dois para execução. O conselheiro Giovani explicou que o no termo PTRF, a palavra 70 

revitalização apesar de no contexto parecerem sinônimos, o termo correto seria reconstituição. Igor seguiu explicando a 71 

condicionante três que também é um PTRF destinado para as áreas institucionais, porque o que a gente identificou é que nos 72 

loteamentos as áreas institucionais estão sendo cercadas, mas ficam esquecidas gerando mato, favorecendo ao surgimento de 73 

animais peçonhentos e colocando em risco quem vive no entorno dessas áreas. Então a condicionante três é elaborar e 74 

apresentar Projeto Técnico de Revitalização da Flora – PTRF para as Áreas Institucionais, contemplando espécies indicadas 75 

para arborização urbana, segundo Lei Municipal 3295/1997, com projeto paisagístico, contendo caminhos e bancos para 76 

utilização da área como área de recreação. O projeto deverá conter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de 77 

profissional legalmente habilitado. A área deverá ser cercada, com cerca simples de quatro fios lisos, até que a vegetação 78 

esteja consolidada. E a condicionante quatro é sobre ART de execução do mesmo. A condicionante cinco é mais particular em 79 

função das características da área e é a autorização para supressão da vegetação antes do inicio das obras. No relatório da 80 

vistoria que trouxemos pra vocês evidencia que na área existem espécies arbóreas de porte médio e grande, dessa forma 81 

estamos solicitando o pedido de autorização para supressão de vegetação e na condicionante seis se essa supressão gerar 82 

material lenhoso que seja feito junto ao órgão estadual as devidas autorizações para transporte e utilização desse material. A 83 

condicionante sete é sobre a rede coletora de esgoto que se encontra dentro da área verde, então estamos solicitando que 84 

apresente a faixa de servidão dessa rede coletora de esgoto e também que essa faixa não será contabilizada na área verde do 85 

empreendimento. O conselheiro Murilo Castro perguntou se não poderia entrar como condicionante no mínimo o plantio do 86 

mesmo número de arvores que forem suprimidas pele empreendedor no loteamento. O conselheiro Paulo Camargos lembrou 87 

que a regra é de duas arvores para cada uma suprimida e que de acordo com a lista que for apresentada pela identificação das 88 

espécies é colocado na autorização, e que ainda depende da espécie de arvore, pois algumas espécies imunes de corte. Igor 89 

continuou a apresentação mostrando a condicionante sete que discorre sobre a apresentação no projeto da faixa de servidão da 90 

rede coletora de esgoto, sendo que, a área reservada à servidão não será contabilizada como área verde devido às necessidades 91 

operacionais da COPASA. A condicionante oito que já vem sido abordada nos outros empreendimentos que passam no IPDSA 92 

que diz a respeito à drenagem pluvial que na fase de implantação de obra o empreendedor tenha cuidado para que o material 93 

gerado pelas suas obras não carreie para os cursos de água e que ele apresente a forma de como ele vai tratar esse sistema de 94 

drenagem durante a implantação da obra, e esse projeto irá ser apresentado junto aos demais projetos complementares ao 95 

IPDSA. A condicionante nove é o projeto de drenagem definitivo que deverá atender ao estudo de drenagem que evite o 96 

processo de formação processos erosivos nos locais de lançamento e dependendo do estudo hidrológico apresentar bacias de 97 

retenção de água pluviais diminuindo os impactos gerados pela impermeabilização do solo. O conselheiro Marco Antônio 98 

disse sobre esta questão dos projetos as condicionantes da aprovação do projeto não deve ser só a entrega deste, deve ser 99 

também a aprovação, se não o empreendedor entrega o projeto e aí você aprova o loteamento sem análise adequada destes 100 

projetos. Então a condicionante não deve ser apenas a entrega do projeto, como também a aprovação deste, disse o 101 

conselheiro. Paulo Camargos sugeriu que poderia ser incluídos prazos para a entrega dos estudos complementares, prazo para 102 



 
 

entrega do projeto complementar sendo que após a aprovação pelo IPDSA o empreendimento tenha seguimento. Igor achou 103 

pertinentes as sugestões e ressaltou que é interessante incluir os prazos, porque se observa empreendimentos que começam ser 104 

implantados e de repente questões financeiras esfriam e ficam lá do jeito que está enquanto os impactos vão sendo gerado na 105 

área sem ninguém acompanhar. Dessa forma seria interessante a mostrar para o empreendedor a importância do prazo para 106 

cumprimento das condicionantes do empreendimento. Igor exibiu o modelo de licença com as condicionantes expedidas pelo 107 

IPDSA e finalizou dizendo que estas são as condicionantes para vocês apreciarem e também recomendarem melhorias e 108 

sugestões. O conselheiro Marco Antônio pediu para exibir novamente a condicionante para a área institucional e explicou 109 

imagina o cliente fazendo o PTRF de uma área institucional aonde o próprio município e a comunidade não definiu ainda qual 110 

o equipamento público que será instalado dessa forma essa condicionante do PTRF para área institucional deve ser avaliada 111 

nesse aspecto, e outra coisa que eu percebi é a questão do empreendedor definir a área institucional em questão do seu 112 

interesse e não no interesse da comunidade, que é uma visão equivocada do empreendedor, porque aquela área institucional 113 

bem localizada pode ser um instrumento de valorização do seu empreendimento. Continuou dizendo que parece que o 114 

empreendedor pega a área institucional e joga para o local mais desvalorizado no empreendimento, e nesse caso as áreas estão 115 

localizadas nas extremidades em local com uma topografia muito acentuada. Isso tem que se trabalhar com os empreendedores 116 

definitivamente para mudar essa condição, depois nós ficamos submetidos a instalar os equipamentos públicos em áreas com 117 

uma topografia complicada para o maquinário necessário, terminou Marco Antônio. O conselheiro Murilo Alencar acrescentou 118 

que existem empreendimentos, na cidade, onde as áreas institucionais (AI) apresentam dificuldades para edificação. Exemplo 119 

desta situação é o condomínio Blue Garden, onde a AI é constituída por um barranco. O conselheiro Giovani ainda explicou 120 

que no ponto de vista dele ainda existe outro erro nas áreas institucionais, pois esta está isolada da malha viária e em contato 121 

com área verde e APP, independentemente da topografia essa área deve ser contornada por ruas como já vem sendo colocado 122 

aqui para não ter áreas construídas com o fundo para áreas nativas, essa área nativa tem que ser isolada e a área institucional 123 

deve com compor, estar dentro da malha viária. Com a palavra Igor lembrou que no relatório técnico o conselheiro Murilo 124 

Alencar que teve na vistoria já recomendou que essas áreas institucionais sejam locadas em outro local e foi solicitado para o 125 

empreendedor o projeto todo fracionado em lote para que a gente definisse a posição área institucional. O conselheiro Marco 126 

Antônio disse que essa informação é muito importante e deveria ser abordada na apresentação e no relatório, porque se não 127 

corremos o risco de aprovar um texto sem a discussão dessa questão fundamental. Igor terminou explicando que essas 128 

condicionantes são a nossa proposta e que na próxima reunião o empreendedor traga o projeto todo em lotes para que 129 

possamos definir as áreas institucionais. O conselheiro Giovani também pediu para que no próximo projeto também contemple 130 

que a malha viária separe esta área que neste primeiro projeto está com institucional da área verde e APP, utilizando dessa 131 

avenida que faz o contorne integrando essa área urbanizada. Murilo Castro ressaltou a importância dessa área institucional está 132 

locada no centro do loteamento o que valoriza o empreendimento, facilita o acesso e funcionamento dos equipamentos 133 

públicos (posto de saúde, policial, escola), além de evitar invasões dessas áreas. O presidente explicou que a legislação fala 134 

que a área institucional é de 5%, é uma lei federal que no caso em questão pela proximidade da Av. Pedro de Paula Lemos, o 135 

que o pessoal estava analisando é que seria muito melhor ampliar a área verde do que simplesmente levar a área institucional 136 

para lá, porque nós temos o critério que no cartório se você não tiver os 5% de área institucional não consegue registrar porque 137 

a lei federal te impede então a gente tem visto nesse caso especifico tem que atender ao sistema viário porque esse loteamento 138 

é o fechamento do setor e não tem mais para onde crescer, esta fazenda é o ultimo reduto, nesse caso por ainda não ter sido 139 

construído as avenidas de ligação com outro lado do córrego da galinha a área de melhor acesso não se encontra no centro do 140 

loteamento. Quando colocamos a área institucional junto com a área verde nós estamos querendo a ampliação da área verde e 141 

não área institucional no local nesse caso, explicou o presidente. O conselheiro Marco Antônio pediu para voltar na tela do 142 



 
 

balanço de área e destacou o tamanho das áreas verde e APP que são aproximadamente 63.000m², entretanto essas áreas não 143 

constituem um grande valor ambiental. É uma área de mata ciliar já indicada obrigatoriamente como área de preservação, mas 144 

ela não tem uma mata de galeria valorizada ou um valor representativo, é um resquício da mata ciliar acrescido dentro da faixa 145 

dos 30m e aí o cara aproveita para colocar a área institucional ali, se voltar a exibir a imagem de satélite você vai ver que ali no 146 

bairro Cincinato de Ávila a área institucional está praticamente no meio do loteamento, centralizado, eu acho que esse 147 

interesse nós temos que ter, se a gente jogar essa área lá só pra atender os 5% não resolve. O maior problema que temos hoje é 148 

notificação do Ministério Público em cima de APP, área institucional, que quanto mais encostada ela estiver das áreas verdes 149 

mais dificuldade nós vamos ter de manter e guardar, se essa área tiver centralizada ali o caboclo for lá e montar um barraco na 150 

hora que ele fincar a primeira vareta o vizinho vai lá denunciar para policia, agora na beirada de córrego quando você vai lá 151 

tem dez barracos montados com a família morando. Então eu definitivamente não concordo com área institucional da forma 152 

que esta proposta aí, sob nenhum argumento, pois realmente é problema para a prefeitura, disse Marco Antônio. O presidente 153 

explicou que não está discordando do argumento do conselheiro sobre a área institucional, e reafirmou que acha interessante 154 

que essa área institucional virasse área verde de forma a ser cercada, porque área institucional quando eu não a cerco o que 155 

aconteceu nas gestões anteriores o prefeito tem um desafeto e doa para os outros. Quando a equipe analisou e sugeriu ela está 156 

constando como área institucional, mas ser tratada como área verde igual foi feito com a COIND que tinham quatro 157 

loteamentos em que áreas institucionais e verdes foram juntadas e a COIND cercou ainda assim existe uma invasão no local, 158 

mas tudo isso compõe uma grande área verde remanescente que unidas permite um grande constituição verde, embora tratada 159 

no papel como área institucional, explicou o presidente. O conselheiro Marco Antônio ressaltou que nesse caso teve até um 160 

projeto de lei na câmara aprovado a substituição da área institucional pela área verde, todo esse arranjo da proteção da área 161 

verde da COIND foi tratada não só no IPDSA, mas também na câmara, pois foi preciso de lei para poder autorizar essa 162 

condição de reunir essa área institucional também como área verde. O conselheiro Murilo Alencar defendeu que esse hábito de 163 

deixar os recortes para as áreas institucionais tem que acabar, isso vem de uma cultura antiga de transferir problema para o 164 

poder público e sugeriu que ao invés do PTRF na área institucional faça um projeto de urbanização nessa área como pista de 165 

caminhada, uma área gramada para inclusive a população desfrutar disso, pois o que ocorre aonde é área institucional que foi 166 

pra câmara e virou área verde a população não reconhece com área de uso dela, se fosse uma pista de caminhada que a 167 

comunidade utiliza a população do bairro participaria mais. O engenheiro Igor explicou que o objetivo do PTRF na área 168 

institucional é que até quando for ocorrer à instalação de algum equipamento público que essa área não fique esquecida 169 

gerando mato, dessa forma queremos exigir do empreendedor que ele cuide dessa área fazendo um paisagismo, uma pista de 170 

caminhada, até que o poder público defina e instale do equipamento adequado. O que a gente vê hoje é que as áreas 171 

institucionais são cercadas o mato cresce, gera um deposito de lixo, e existe muita reclamação de animais peçonhentos dessas 172 

áreas, então a nossa proposta era essa que o empreendedor faça o PTRF o paisagismo que possa ser utilizado até que o 173 

equipamento seja implantado. O conselheiro Giovani disse que a áreas institucional, área verde e APP, podem ser utilizada 174 

pela população, inclusive tem a proibição da restrição de acesso da população nessas áreas, só que no período que ela vai ser 175 

recuperada isto é necessário, mas mais cedo ou mais tarde tem que vir esses projetos só que vão sendo empurrados pra frente. 176 

Quanto à área institucional, como o presidente falou, o município pode definir que a importância dessa área institucional é ser 177 

tratada como área verde mesmo com equipamentos, ou seja, a área institucional o município e o pode público que define qual 178 

vai ser a utilização dela. Já foi discutido há uns anos atrás a questão de juntar vários loteamentos, como já foi falado aqui agora 179 

por dificuldade de acesso e tudo, e que esses loteamento adquirissem uma única área institucional que você concentraria 180 

funcionaria como a gente faz com a questão da reserva legal, nós vamos compensar a falta dessa área institucional em 181 

determinado local. Neste caso 5% da área correspondem a aproximadamente 9.000mil, juntando as áreas dos loteamentos você 182 



 
 

pegaria uma área maior e concentraria os equipamentos públicos como o que vem ocorrendo no bairro Max Neumman, 183 

lembrou Giovani. O engenheiro Igor ressaltou que uma das dificuldades advém de serem diferentes proprietários para os 184 

loteamentos. Marco Antônio ressaltou que o tratamento dos empreendedores com relação ao pode público tem que ser 185 

melhorado, toda área que ele aproveitou para lotes comercialmente está emoldurado, os lotes do lado de dentro e o resto foi 186 

deixado pra fora, então a área verdes e áreas institucionais foram pra fora. Isso tem que ser conversado com empreendedor, 187 

não tem que ter receio, pois o empreendedor ganha milhões com isso e sobra muito problema para a prefeitura. Não sou contra 188 

o empreendedor, é um privilegio a oportunidade de ter uma área com esta locação, mas ele também tem que dar uma contra 189 

partida, não é simplesmente pega uma área que não serve praticamente pra nada, e que o valor desses 9.000m² de área 190 

institucional é capaz de comercialmente não valer 2.500m² de lotes constituídos no centro. Essa visão tem que ser modificada 191 

no empreendedor, um empreendimento desses traz uma série de problemas, a partir de 2011 e 2012 o ex-prefeito resolveu não 192 

cobrar taxa de iluminação pública, de coleta de lixo e de limpeza dos lotes vagos, numa ação eleitoreira, numa ação de 193 

improbidade administrativa que em qualquer denuncia pode levar ele a uma condenação, porque é renuncia fiscal. Nós temos 194 

mais de 40.000 lotes vagos em Araxá iluminados sem a prefeitura receber um centavo de taxa de iluminação pública e a 195 

iluminação pública é uma vitrine, quem é que não passa ali no bairro Belvedere e vê ali na encosta dos Lemos, Europa I e II a 196 

noite tudo iluminado, só que quem está pagando isso é contribuinte. Aprova esse loteamento sem nenhuma casa ou uma ou 197 

três, e você tem que estender a oferta de serviços com de transporte coletivo, de coleta de lixo, de varrição, de energia elétrica 198 

de capina, então eu acho que o empreendedor tem que ser sensibilizado dessa situação, porque se não vai sobrar a cada 199 

loteamento desses que é aprovado um ônus para o município que não tem condição, finalizou Marco Antônio. Murilo Alencar 200 

disse que o IPDSA tem que levar para o empreendedor essa situação dos lotes para área institucional localizarem ao centro. O 201 

presidente lembrou que no CODEMA as últimas discussões não têm sido sobre as áreas verdes, e sim sobre as áreas 202 

institucionais, mas a lei fala que quem define as áreas institucionais não é o CODEMA e sim o IPDSA, a discussão é salutar 203 

porque quando a gente pega a concepção de vocês para definir o projeto aperfeiçoamos de forma que todos achem melhor. O 204 

conselheiro Marco Antônio ressaltou que se o CODEMA não pode indicar área institucional que a área dedicada para este fim 205 

no projeto seja área verde, de forma que o empreendedor encontre outra área institucional e disse que ela pode ser ate 206 

conveniente como área verde, mas como área institucional não serve deve ser locada mais ao centro. O conselheiro Giovani 207 

lembrou que o poder público tem o poder de criar áreas de preservação permanente aonde quer que esteja e que o CODEMA 208 

trabalha com o mínimo que é 15% de área verde, mas se quiser mudar para 20% o conselho tem essa competência. O 209 

presidente ressaltou que pode ser maior desde que você pague o empreendedor. Igor mostrou no projeto a área institucional 210 

locada à esquerda próxima ao córrego da galinha, fotografias da área destacando declive acentuado, e fotos da área 211 

institucional a direita no topo e mais plana. O conselheiro Murilo Alencar perguntou ao presidente se o IPDSA pode fazer 212 

desse fórum a competência sobre a definição da área institucional, ou seja, atribuir ao CODEMA essa decisão, pois em gestões 213 

passadas o CODEMA definiu áreas institucionais. O presidente lembrou-se do processo de licenciamento loteamento 214 

Mangabeiras V quando o conselho discutiu com o empreendedor e realocou a área institucional e que foi aprovado mesmo 215 

com algumas divergências do conselheiro, posteriormente o IPDSA sentou com o empreendedor levando essas modificações 216 

de partes do projeto que estava em desacordo com o plano diretor para correção pelo empreendedor. Marco Antônio explicou 217 

que o interesse do IPDSA é em principio comum ao interesse do CODEMA que o conselho além de um órgão deliberativo, é 218 

de assessoria ao IPDSA e essas sugestõesdevem ser sempre consideradas pelo IPDSA. Agora se o IPDSA apresentar uma 219 

visão divergente do ponto de vista técnico que pode ser sustentada, tudo bem, o CODEMA também deve ouvir o instituto. As 220 

áreas institucionais junto com as áreas verdes dos loteamentos implicam na qualidade de vida, dessa forma não acho que tenha 221 

que ser separada a definição das áreas institucionais com definição a parte ambiental do projeto. O presidente explicou que não 222 



 
 

está discordando dos conselheiros, pois as visões são complementares, por exemplo, quando o projeto vem para o CODEMA é 223 

na etapa de prévio licenciamento, antes da gente analisar no IPDSA, nós analisamos aquino conselho, porque se não for 224 

aprovado nós não temos condição para instalar. Nos novos loteamentos como o do Kamel foi colocado com condicionante o 225 

“máster plan” da área inteira, porque aí temos condição em uma grande área escolhermos as áreas institucionais, áreas verdes, 226 

levando em consideração o conjunto no mesmo caso que ocorreu com o Goodson, Danilo de Souza, que nós conseguimos 227 

enxergar o todo. Nesse caso particularmente isso é o fim da linha, não tem mais área para edificar, finalizou o presidente. 228 

Murilo Castro perguntou se então o IPDSA pode considerar as áreas institucionais do atual projeto com área verde e levar a 229 

área institucional para o centro e ainda perguntou se o empreendedor não concordar em levar as áreas institucionais para o 230 

centro, como que fica? O presidente explicou que quem define é o poder público e não o empreendedor. Murilo Alencar 231 

ressaltou que sua recomendação é o não fracionamento da área institucional e que ela seja realocada para o centro do 232 

loteamento. Igor explicou que foi considerado o que o conselheiro Murilo Alencar expôs no seu relatório, que tal 233 

recomendações estão presentes nas condicionantes da licença. Igor lembrou que também tem a questão da rede coletora que 234 

está ali na área verde e tem que ser apresentado a faixa de servidão. Na analise urbanística o IPDSA definira o local mais 235 

adequado para a área institucional considerando as recomendações apresentadas pelo CODEMA e demonstrou um trecho do 236 

relatório de vistoria do loteamento do proprietário Cesar Miguel de Faria (anexo 1): “O fracionamento da área, destinada a 237 

receber os futuros equipamentos urbanos, não nos parece conveniente e ainda que haja alguma motivação para esta proposta, 238 

ela é largamente superada pelas vantagens de uma área contínua. Não concordamos, portanto, com a divisão da área e com a 239 

sua locação nos extremos do imóvel, onde predomina a maior declividade.” Evidenciando que foi considerado as sugestões 240 

dos conselheiros. Em seguida o presidente deu seqüência ao próximo item da pauta solicitação de aprovação de licença 241 

ambiental para a construção residencial multifamiliar com área a construir de 1.295,56m², ou seja, um prédio de quatro andares 242 

na Vila Universitária, o presidente passou a palavra para apresentação do Arquiteto Pena. Ele começou a apresentação do 243 

Estudo de Impacto Vizinhança – EIV (anexo 2) exibindo as plantas de cada pavimento, explicando que o edifício será 244 

constituído por 12 apartamentos e que o empreendedor é o Sr. Juliano Antônio de Oliveira. Continuou explicando que o 245 

objetivo desse EIV é atender o IPDSA e a localização do imóvel é na rua Izidro Porfirio dos Santos próximo ao CDA do 246 

Zema. Foi exibida características do projeto todas contidas no anexo 2. Francisco Amando lembrou que a lei exige uma área 247 

permeável de 30% e perguntou qual vai ser a área permeável utilizada nesse projeto. O arquiteto Penna explicou que nesse 248 

projeto terá 30% de área de permeabilidade sendo 15% de área verde. Francisco sugeriu para o IPDSA não liberar o Habite-se 249 

para o empreendedor se a obra não estiver de acordo com os 30% do projeto. Penna explicou que na verdade o projeto tem 250 

aproximadamente 63% de construção e que dão mais de 30% de área permeável. Foram exibidas também as matrizes de 251 

impactos ambientais. Penna disse que o edifício possui uma vaga de estacionamento para cada apartamento os quais têm dois 252 

quartos, conta com elevador e caixa de descarga, além disso, os hidrômetros são individualizados.  O presidente disse que 253 

nessa questão dos prédios nós temos muito que aprender, porque não adianta a gente só votar, o que precisa é colocar como 254 

condicionante toda ligação de agua e esgoto tem que ser feita obrigatoriamente no passeio, aproveitando a derivação do lote. 255 

Penna perguntou se uma derivação atende todos os apartamentos. Marco Antônio respondeu que atende e o presidente 256 

complementou falando que a manilha de esgotamento sanitário é de 15m². Então no projeto de hidráulica toda demanda será 257 

atendida por um ponto só, ressaltou Penna. O presidente lembrou que as outras diretrizes que estamos estudando no IPDSA 258 

para sustentabilidade de prédios serão sobre o reuso de água, capitação pluvial e o uso obrigatório de energia solar. O 259 

presidente perguntou também se na área verde cabe uma arvore por pessoa, ou algumas árvores. Penna respondeu que não. O 260 

presidente explicou que está evidenciando essas coisas aqui, pois são estas questões que serão discutidas no CODEMA não 261 

adianta ter uma área verde de 12m² com grama e um coqueiro, um prédio tem que dar uma contribuição maior de área verde 262 



 
 

do que simplesmente um jardim. Da mesma forma que a gente exige de loteamentos para prédios maiores temos que estudar 263 

uma forma de compensar essa área verde, existem prédios na cidade com 100 moradores e com estacionamento subterrâneo 264 

que não apresentam área verde, explicou o presidente. Murilo Castro perguntou como que isso ocorre. O presidente respondeu 265 

não saber, que esses prédios não passaram pelo CODEMA e na administração pública nós aprendemos com os erros. Sebastiao 266 

Donizete ressaltou que um prédio de 12 andares com elevador você tende a ter residentes com o custo de vida maior e que uma 267 

vaga de estacionamento só por residência, provavelmente, você vai colocar 12 carros na rua tendo em vista que os 268 

apartamentos possuem dois quartos. Paulo Camargos trouxe para a discussão a questão do gerenciamento de resíduos na 269 

construção e perguntou se atende às resoluções do CONAMA. Penna falou que o gerenciamento de resíduos foi contemplado 270 

no projeto. Marco Antônio perguntou sobre a destinação do lixo orgânico gerado pela construção consolidada. Penna explicou 271 

que terá uma lixeira comum para todo apartamento, com quatro recipientes para coleta seletiva. Marco Antônio ressaltou que 272 

hoje na cidade tem prédios de alto padrão que foram construídos e não levou em conta esse planejamento na gestão de 273 

resíduos, e que isso tem que mudar. Outro exemplo, lembrado pelo conselheiro Marco Antonio foi o caso dos supermercados 274 

aonde tem gôndolas externas, entretanto a população colocava muito quantidade de lixo nesses locais, o que foi feito para 275 

auxiliar o trabalho de coleta de resíduos foi a construção espaço internos fechados com chave para evitar o descarte de lixo 276 

pela população e que esses grandes edifícios tem que trabalhar dessa mesma forma. Murilo Alencar sugeriu que na próxima 277 

reunião o IPDSA apresente no que se baseia o EIV abordando a legislação e as normas, para o conselho se preparar para esses 278 

novos empreendimentos que irão passar pelo CODEMA. Murilo Castro sugeriu que além da apresentação do representante do 279 

empreendedor, que alguém do IPDSA também faça uma apresentação como relator da proposta, pois os técnicos do IPDSA 280 

podem contribuir para melhor decisão do conselho. O conselheiro lembrou que mesmo que a edificação atenda a lei referente 281 

às edificações nós já estamos prevendo impacto referente a vagas de estacionamento e áreas verdes. Dessa forma o relator 282 

indicado pelo IPDSA já explique como está o projeto de acordo com a lei e quais as propostas para melhorar o 283 

empreendimento, finalizou Murilo Castro. O presidente explicou que o EIV vem sendo melhorado e tendência é que as 284 

questões ambientais já venham embutidas no relatório contemplando essas questões sobre os impactos provocados pela 285 

construção, reuso de água, energia solar, gerenciamento de resíduos e áreas verdes. A partir do desenvolvimento desses 286 

estudos a gente pode propor até mudanças na lei, disse o presidente. O conselheiro Marco Antonio concordou com Murilo 287 

Castro, e disse que uma pré analise ou um relatório emitido pelo IPDSA pode agilizar o trabalho dos conselheiros e possibilita 288 

uma referência, uma segurança do ponto de vista legal de que aquilo examinado. O presidente ressaltou que quando o projeto 289 

chega ao CODEMA toda parte que envolve a legislação já foi examinada, dessa forma esse estudo fica por conta do 290 

empreendedor, porque alem de atender a lei, ele quer vender o peixe dele assegurando um produto ambientalmente bom. O 291 

conselheiro Marcos Botelho perguntou por ser um prédio como está sendo feito o controle da medição do consumo de água 292 

dos apartamentos. O arquiteto Penna respondeu que será feito por hidrômetros separados, mas que nesses projetos depende 293 

muito de quem está realizando a parte de hidráulica. O conselheiro Marcos Botelho ressaltou que um hidrômetro para o prédio 294 

todo impede a verificação do consumo de água por cada apartamento gerando desperdício. Sebastião Donizete ressaltou que 295 

em edifícios maiores já está havendo essa obrigatoriedade de separação. Marco Antonio lembrou que tem condomínios que 296 

estão ajustando a essa realidade e que quando é um valor total é complicado, pois tem gente que tem consciência para utilizar a 297 

água e outros não, que como todos estão pagando, gastam indiscriminadamente. Ainda se lembrou da condição de algum 298 

usuário não pagar e cortar o serviço para todos. Murilo Castro perguntou se a lei determina que devam ser realizadas medições 299 

individuais. O presidente respondeu que não, mas que existe uma pressão do Ministério Público para economia de água. Então 300 

as condicionantes propostas foram sobre o gerenciamento do lixo, da medição do consumo de água e do recolhimento de 301 

esgoto no passeio, finalizou o presidente. Paulo Camargos lembrou que de acordo com a legislação a parte dos resíduos deve 302 



 
 

conter um plano de gerenciamento e esse plano deve possuir ART de profissional habilitado.  Dessa forma o presidente 303 

perguntou aos conselheiros se havia mais alguma sugestão e se podemos considerar este projeto aprovado. Sem mais 304 

sugestões, o projeto foi considerado aprovado. 305 

 

Nada mais havendo a tratar, eu Rodrigo Machado Ribeiro, secretárioad 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 

 

Anexo 1 – Relatório de vistoria do loteamento do proprietário Cesar Miguel de Faria. 

Anexo 2 – Estudo de Impacto de Vizinhança - Construção residencial multifamiliar com área a construir 

de 1.295,56m². 

Paulo de Souza Junior 

Presidente CODEMA 

 

 

 
 



 
 

 


