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MEMÓRIA DA REUNIÃO  

 

As 08h:30min. o presidente Paulo de Souza Jr. iniciou a segunda reunião ordinária do CODEMA do ano de 2016, começando 1 

com o primeiro item da pauta que foi a analise e exame da ata da reunião anterior. O conselheiro Murilo Alencar já havia 2 

passado uma consideração sobre sua fala e assim foi modificada conforme o pedido do conselheiro. Dessa forma o presidente 3 

perguntou se poderíamos considerar a ata aprovada. O conselheiro Murilo Castro Alves pediu para fazer uma consideração na 4 

qual elogiou o secretario pela qualidade da ata que está incorporando todo o conteúdo que foi conversado nas reuniões. O 5 

presidente continuou passando para o segundo item da pauta que são os informes, e então passou a palavra para o conselheiro 6 

Murilo Castro Alves. O conselheiro tratou de dois assuntos, primeiro sobre o Instituto Ambiental Araxás que vem trabalhando 7 

agora com duas estagiarias selecionadas por processo seletivo e com nova sede temporária na Av. Wilson Borges em cima do 8 

Bull Pneus cedida pelo Ivan Biondi. Alem disso, ganhamos computadores doados por empresários, de forma que estamos 9 

avançando para dar uma assistência a comunidade a fim de ser uma referencia nas questões ambiental, apoio ao 10 

desenvolvimento urbano e na educação ambiental. O segundo item abordado pelo conselheiro foi uma matéria publicada no 11 

final de semana pelo jornal Folha de São Paulo a qual falava sobre desenvolvimento sustentável nas cidades destacando a 12 

pagina citada na reportagem (www.cidadesustentaveis.com.br) que reúne diversos trabalhos com indicadores de 13 

sustentabilidades nas cidades do estado de São Paulo.  Assim o presidente prosseguiu para o próximo item da pauta que seria a 14 

solicitação de licença ambiental para o loteamento do requerente Cesar Miguel de Faria, mas eles não compareceram, então 15 

vamos seguir para o quarto item da pauta que é a solicitação de supressão de vegetação pela Prefeitura Municipal de Araxá. 16 

http://www.cidadesustentaveis.com.br/


 
 

A apresentação foi realizada pelo engenheiro Eduardo Ken Mizuta representante da Solar Engenharia, para nós analisarmos e 17 

votarmos, finalizou o presidente. A Solar é uma empresa que está prestando serviços para a prefeitura com a execução de 18 

projetos em diversas áreas e um dos principais é essa da duplicação da Av. Ítalo Rossi e da Rua Tenente Coronel 19 

Hermenegildo. Eduardo explicou que a duplicação começa na estaca zero da Av. Ítalo Rossi num total de três quilômetros, a 20 

rua Coronel Tenente Hermenegildo é a rua que vai fazer interseção num ponto de trezentos metros. Fora exibido mapa com 21 

vista área da área do projeto e da região de entorno, evidenciando a extensão total e mostrando o bairro Pão de Açúcar no final 22 

que faz uma ligação com a Bem Brasil. O trecho a ser duplicado apresenta uma topografia predominantemente plana e o 23 

projeto geométrico foi previsto utilizando o eixo existente que foi considerado a pista oeste aonde será implantada a 24 

duplicação. A pista existente será mantida e se utilizara da faixa ao lado oeste para duplicação de forma a reduzir os impactos 25 

na região. A primeira interseção esta localizada na estaca 56 na pista leste dando acesso ao bairro Orozino Texeira e os bairros 26 

em expansão imobiliária previsto pela prefeitura. Foi exibida fotos do local da primeira interseção, a rua Tenente Coronel 27 

Hermenegildo e as áreas de expansão imobiliária. A segunda interseção está localizada na estaca 89 leste dando acesso a 28 

loteamentos em expansão imobiliária e empresas instaladas nas margens da avenida. O conselheiro Murilo Castro perguntou se 29 

nessa estaca é aonde se dá o acesso à estufa. O engenheiro respondeu que sim é o acesso a Magotel. A terceira interseção 30 

contempla a região do bairro Pão de Açúcar de forma a melhorar a acessibilidade e valorizar a região, gerando também uma 31 

facilidade maior de acesso a Bem Brasil. Os parâmetros utilizados para a elaboração do projeto atendeu os processos da 32 

Supercap. A plataforma total considerando os dois lados da pista é de 22m. Essa rua Tenente Coronel é um melhoramento para 33 

o bairro a qual interliga com o quartel da policia ate a avenida Ítalo Rossi. Em relação à caracterização ambiental a Av. já está 34 

consolidada a mais de trinta anos não haverá modificação no traçado existente utilizando a faixa paralela e os impactos 35 

ambientais já são os impactos produzido pela implantação da avenida e 95% da área de intervenção já está na faixa de domínio 36 

da avenida. Não a necessidade de licenciamento de uma área especifica para empréstimo de material e em termo de 37 

prolongamento de passagem vai haver um prolongamento de trevo no trecho próximo ao córrego da Galinha próximo a 38 

primeira interseção. O estudo hidrológico que foi realizado com parâmetros de dimensionamento hidráulico garantiu a vazão 39 

futura mesmo considerando as áreas de expansão para novos loteamentos e a impermeabilização do solo na região. A 40 

supressão de vegetação vai ser mínima e foi feito um levantamento pela prefeitura das arvores que serão suprimidas. Essa foi 41 

uma breve apresentação do projeto. O presidente abriu para os questionamentos dos conselheiros. O conselheiro Sebastião 42 

Donizete explicou que a duplicação começa na igreja Santa Rita na rotatória que liga a Av. Honório de Paiva e vai após a Bem 43 

Brasil. Explicou que o trecho da rotatória da igreja Santa Rita até o córrego da Galinha já é municipalizado e que do córrego 44 

da Galinha ate a BR-262 pertence ao DER, a prefeitura entrou com um pedido junto ao DER e ao governo do estado para 45 

transferência desse trecho aonde ira ocorrer a duplicação para o município para que esse possa fazer as intervenções. Esse 46 

processo depende de uma aprovação na assembleia legislativa, o deputado Bosco já está cuidando disso, e essa obra só será 47 

feita depois de transferida para o município, porque todas essas interseções interessam muito ao município, pois é justamente a 48 

ligação para esses novos bairros que estão sendo construídos e outro empreendimento que esta começando agora da 49 

Castroviejo que é no prolongamento desta ligação do batalhão da policia aonde será feito um loteamento com 50 

aproximadamente 400 moradias. Então o interesse da prefeitura é no sentido de melhorar a acessibilidade nesses bairros todos. 51 

O projeto é a duplicação até a BR-262 considerando um viaduto será feito pela concessionaria, mas nessa primeira etapa estão 52 

sendo considerados três quilômetros iniciais que priorizam atender os pontos cruciais que são os novos loteamentos que já 53 

estão implantados e a ligação com a Bem Brasil. Existe uma grande demanda e um risco na área que tem um transito perigoso, 54 

o projeto já prevê a expansão urbana para esses bairros da região leste o que está começando agora, finalizou Sebastião 55 

Donizete.  O conselheiro Murilo Castro perguntou se os moradores do condomínio Belo Norte terão que ir até a rotatória na 56 



 
 

rua Hermenegildo e voltar para acessar o condomínio. Sebastião respondeu que é correto, que ali será duplicado e eles terão 57 

que andar até a rotatória do batalhão e realizar o retorno, o que corresponde a 100 a 200 metros aproximadamente de 58 

deslocamento. Murilo explicou que achou que talvez seria feito uma interseção próximo ao córrego da Galinha, e questionou 59 

se está previsto futuramente ali a criação de uma avenida sanitária. Sebastião Donizete respondeu que não, que o retorno é 60 

próximo ao acesso ao batalhão e que talvez futuramente possa ter outros projetos para o córrego da Galinha, mas não está 61 

previsto nesse projeto. O presidente perguntou se havia mais perguntas por parte dos conselheiros e explicou que a prefeitura 62 

está livre do licenciamento estadual devido à municipalização do trecho e está pedindo ao CODEMA a licença para supressão 63 

de vegetação cujo levantamento está em anexo (01). Ao mesmo tempo também está sendo solicitada a intervenção em APP, 64 

disse o presidente. O conselheiro Paulo Camargos lembrou que ainda não está sendo pedido a intervenção de APP, pois para 65 

tal necessita da outorga e do estudo hidrológico da bacia. Então o presidente colocou em votação a supressão de vegetação. 66 

Murilo, representante da prefeitura que executou o levantamento das arvores a serem suprimidas na execução do projeto, 67 

explicou que nessa primeira etapa serão suprimidas um total de 60 arvores, do início da estaca zero, da rotatória até a Bem 68 

Brasil. O total de supressão até a BR-262 da 220/230 árvores. Foram consideradas no levantamento arvores com 15cm até 69 

80cm de diâmetro. O presidente perguntou quantas arvores são de 80cm. Murilo respondeu que em torno de 10 arvores são de 70 

80cm na maioria espécies de eucaliptos (anexo 01). Murilo Castro perguntou qual será a contrapartida e o que a legislação 71 

define. Os conselheiros lembraram que de acordo com a lei para cada arvore cortada tem que se replantar três novas arvores. O 72 

conselheiro Giovanni lembrou que para a supressão o CODEMA e o IPDSA podem autorizar, mas para o transporte do 73 

material lenhoso é necessário uma autorização da do Núcleo de Regularização Ambiental e da SUPRAM. A conselheira 74 

Valéria lembrou que esse material pode ser utilizado pela prefeitura. O conselheiro Paulo Camargos explicou que a supressão 75 

de vegetação quando vai render material lenhoso, está dentro da lei complementar 140 que é uma lei federal então compete ao 76 

município se teve rendimento de material lenhoso qual será sua destinação, o município entende que a uma norma estadual e 77 

fala que quando tem rendimento de material lenho isso está vinculado ao IEF, mas nos casos em que o processo de 78 

licenciamento não é vinculado ao município. Por que se for da forma como o conselheiro Giovanni explicou, toda e qualquer 79 

supressão de vegetação em que a rendimento de material lenhoso vai ter que pedir a licença para o IEF, o que não é o caso. 80 

Dentro da área urbana mesmo tendo rendimento de material lenhoso compete ao município naqueles casos em que o 81 

licenciamento não se vincula ao estado porque se o município depender de pegar aquele documento de rendimento de material 82 

lenhoso na SUPRAM em Uberlândia só daqui três anos. Por isso essa norma federal procurou deixar bem claro está questão da 83 

competência, finalizou Paulo Camargos. O conselheiro Giovanni concordou, e explicou que a dificuldade está na hora de 84 

pegar a nota fiscal desse material, e dar sua destinação. Paulo Camargos explicou que nesse caso apresentado é o conselho que 85 

vai definir qual será a destinação do material. O presidente perguntou se tinha mais alguma questão e terminou explicando que 86 

será incorporado na licença o plantio de 240 arvores na proporção do plantio de três novas para cada suprimida. A conselheira 87 

Valéria fez uma reivindicação para a única RPPN do município de Araxá e desde 2000 que foi instituído essa unidade de 88 

conservação de plantas medicinais nunca recebemos uma compensação ambiental do município, por que não transformar isso 89 

em horas de trabalho de homens da prefeitura para ajudar no manejo ou na infraestrutura da reserva e que nada vem sendo 90 

destinado a reserva, porem está previsto em lei que as reservas são áreas prioritária para compensação ambiental. Valéria pediu 91 

para quando os conselheiros estiverem debatendo sobre compensação ambiental lembrarem que no município existe uma 92 

RPPN, lembrou que atualmente só a auxilio de projetos que ela apresenta a CBMM e que enfrenta muitos problemas para 93 

manter uma unidade de conservação. Ainda ressaltou a grande importância da reserva para a promoção da educação ambiental, 94 

atividades escolares, distribuição de remédios para a comunidade e até hoje não foi destinada nenhuma compensação.  Paulo 95 

Camargos explicou que todo empreendimento de grande porte no licenciamento ambiental ele tem que pagar até meio por 96 



 
 

cento do valor do empreendimento. No processo de licenciamento isto vai para Belo Horizonte e a câmara de biodiversidade 97 

define as compensações, até o presente momento nos processos de licenciamento aqui de Araxá a RNPPN unidade de 98 

conservação Eco Cerrado não recebeu nenhuma compensação. O município vai ter que solicitar junto a câmara de 99 

biodiversidade que os processos que são incumbidos empresas de grande porte que sejam vinculado toda compensação para a 100 

unidade conservação. Existem compensação ambiental e medidas mitigadora, são duas questões, quando falamos em replantar 101 

as arvores são medidas mitigadoras. Não é uma lei, mas é uma medida indicada dentro do processo de licenciamento, agora a 102 

compensação pode ser indicada com horas de trabalho, explicou Paulo Camargos. A conselheira Valéria lembrou que o 103 

município recebe desde 2009 ICMS Ecológico, por causa dessa RPPN e do aterro sanitário, e questionou porque não repassa 104 

essa ajuda. Paulo Camargos explicou que o município arrecada uma média mensal deR$15.000,00 a R$20.000,00 por mês. 105 

Murilo Castro sugeriu que como medida de compensação que a empresa responsável pela execução da obra mande uma equipe 106 

com equipamentos num trabalho de uma semana para ajudar a manutenção da reserva. Sebastiao Donizete explicou que se 107 

partir do princípio que é meio por cento da obra para compensação isto daria em torno de R$75.000,00. Valéria ressaltou que 108 

tudo que a reserva ganho do governo como emenda complementar teve prestação de contas, tudo foi regularizado. Donizete 109 

explicou que existe duas alternativas um repasse do percentual do valor da obra ou transformar isso em hora de trabalho, talvez 110 

o mais fácil seja estabelecer um percentual, finalizou. Paulo Camargos explicou que por se tratar de uma obra pública e ter o 111 

gerenciamento de licitação, isto deve constar como condicionante e ter uma prestação de contas especifica com plano de 112 

trabalho. Explicou também que o valor é no máximo de até meio por cento, dependendo do grau de impacto do 113 

empreendimento. Murilo Castro fez uma estimativa que 40 homens mais o aluguel de maquinas para uma semana de trabalho 114 

daria um valor entre R$15.000,00 a R$20.000,00, e ressaltou que a reserva é um projeto merecedor dessas compensações. O 115 

presidente perguntou se pode fechar as condicionantes como a medida mitigatória do plantio de 3/1 para arvores suprimidas e 116 

compensação ambiental de 0,25% sobre o valor da obra destinadas a partir contratação e execução da obra, para a RPPN 117 

Ecocerrado que deverá realizar prestação de contas. O conselheiro Murilo Alves perguntou sobre o local que serão plantadas 118 

as arvores. O presidente explicou que o IPDSA quando faz a licença define, mas que se o conselho tiver alguma sugestão será 119 

considerada. Donizete explicou que a medida mitigadora está dentro do contrato da empresa que for realizar a obra, já a 120 

medida compensatória parte da prefeitura, porque ela vai ter que elaborar um plano de trabalho e prestar contas. Murilo 121 

Alencar sugeriu que essa recomposição fosse feita ao longo da avenida duplicada. O presidente disse que o IPDSA irá estudar 122 

um local prioritário e trará a recomendação para CODEMA avaliar. O presidente pôs para votação, sendo que todos 123 

conselheiros concordaram, com exceção do conselheiro Murilo Castro que se absteve por questões éticas, porque é parceiro da 124 

EMPROL que é um dos grandes benificiários do empreendimento. O presidente lembrou de uma questão de um loteamento da 125 

Castroviejo que teve intervenção em APP e o fiscal do IEF mandou parar a obra porque não tinha o documento do estado para 126 

essa intervenção apesar de ter a licença municipal. O conselheiro Giovanni explicou que existe uma cartilha que delega a 127 

legislação municipal tal tipo de intervenção, mas que na pratica o fiscal tem cobrado essa autorização estadual. Paulo 128 

Camargos explicou que o projeto de parcelamento de solo até 249.000ha é considerado de baixo impacto ambiental ficando a 129 

cargo de o município definir o tipo de licença e de autorização de intervenção em APP, e que o IPDSA e CODEMA quando 130 

vistoria os loteamentos já verificam todas estas situações. O que está acontecendo é que o lançamento da rede de esgoto na 131 

maioria dos casos tem intervenção em APP, só que no processo municipal de licenciamento nós damos a licença e depois que 132 

vai entrar com o processo junto a COPASA nesse momento teria que ter sim o processo de intervenção em APP aqui. Então as 133 

nossas licenças ambientais deveriam já indicar na aprovação as intervenções. O presidente explicou que quando damos a 134 

licença ambiental implicitamente já estamos autorizando as intervenções necessária para o loteamento, e lembrou também que 135 

todo sistema de esgoto e drenagem dos novos loteamentos acabam por intervir em APP. O conselheiro Giovanni recomendou 136 



 
 

inserir esse item na licença. Paulo Camargos explicou que dentro da licença vai ter que constar a autorização em intervenção 137 

em APP da rede de esgoto ou da drenagem pluvial. Murilo Alencar explicou que então o CODEMA tem que deixar bem claro 138 

que tipo de intervenção será realizado para definir as medidas mitigadoras. O conselheiro Giovanni explicou que o estado quer 139 

delegar esse processo ao município de acordo com a lei federal. O conselheiro Paulo Camargos explicou que em oito de 140 

outubro de 2014, o CODEMA concendeu a licença ambiental para esse loteamento em frente aonde está sendo construído a 141 

Unimed. Esse loteamento teve duas condicionantes, uma em relação à drenagem pluvial deverá ser atendida pela rede de 142 

drenagem conforme diretrizes urbanísticas estabelecidas pela legislação e efetuar o cercamento e reflorestamento da via que dá 143 

continuidade a rua Dulce Mascarenhas ligando a rua Dr. Edmar Cunha com poste de concreto ou canaleta cheia de concreto 144 

aonde se prenderá tela de arame galvanizado de fio 12 malha e duas polegadas. Essa foi a licença concedida, ela cita a questão 145 

da drenagem, porém não discorre sobre a questão de intervenção em APP. Então o empreendedor depois de uma fiscalização 146 

do estado concluiu que a licença não fala sobre isso e pediu orientação de o que tem que ser feito. Como a licença não está 147 

abrangendo a questão de intervenção em APP, há necessidade de uma autorização no caso do CODEMA para suprir essa 148 

ausência na licença ambiental. Dessa maneira o empreendedor deve realizar uma solicitação formal ao CODEMA, a qual já foi 149 

feita. Para essa solicitação o empreendedor teve que apresentar o que será a intervenção, no caso a intervenção já tinha 150 

ocorrido no ano de 2002 que foi com relação a drenagem pluvial e agora há necessidade de uma autorização especifica para 151 

essa intervenção que já ocorreu e que foi reforçada. Está aqui o engenheiro Danilo com as imagens do Google Earth de 2002 152 

com as intervenções que já ocorreram, então está aqui apresentado o caso para o conselho que irá definir quais medidas 153 

compensadoras e mitigatórias para a intervenção, quando foi emitida a licença já constava como medidas o cercamento da 154 

nascente e a construção de um sistema de drenagem da nascente que conduza a aguas para a fundação maçônica/pequeno 155 

jardineiro, entretanto isto não está constando na licença ambiental, finalizou Paulo Camargos. O engenheiro Danilo explicou 156 

que foi uma surpresa essa exigência visto que cumprimos todos os tramites e parâmetros exigidos pelo IPDSA através do 157 

CODEMA, lembrou que participou de algumas reuniões na época nas quais foram definidas as condicionantes. Explicou que 158 

já foi feita uma intervenção na nascente e que no local do loteamento não há nenhuma contribuição da nascente a montante. O 159 

conselheiro Murilo Alencar explicou que esse curso de água é intermitente e perguntou se ainda assim existe a necessidade de 160 

autorização para intervenção em APP. O conselheiro Giovanni respondeu que na lei foi inserida a para definição de APP a 161 

palavra perene, e que na intervenção em questão que já ocorreu em 2002  a lei fala que são áreas consolidadas, então 162 

intervenção já esta consolidada e nada impede uma nova intervenção. O presidente pôs para votação a proposta de aprovação 163 

de autorização de intervenção em APP tendo como condicionantes o cercamento da nascente e a construção de um sistema de 164 

drenagem da nascente que conduza a águas para a fundação maçônica/pequeno jardineiro mediante a obtenção de outorga. 165 

Todos os conselheiros concordaram com exceção do conselheiro Murilo Castro. O presidente passou para o próximo item da 166 

pauta sobre a regularização do muro o condomínio Villagio II. A engenheira Andreisse explicou que alem da regularização do 167 

muro está sendo pedida uma relocação de área verde. Foram exibidas fotos dos confrontantes do muro e o projeto geométrico, 168 

a justificativa do muro a questão de segurança e proteção da área verde. Nesse caso a proposta é para manutenção da área 169 

verde e criar um espaço de lazer e recreação para a comunidade em relação ao muro. No caso de realocação de área verde 170 

quando foi aprovado o Villagio III o encaixe dele esta sobre uma área verde que foi aprovada no Villagio II, então a proposta é 171 

de aumentar de 3.047,78m² para 3.983,00m² que são 935m² a mais com essa realocação. Os ganhos vão alem do aumento 172 

da área verde é que ali era uma área degradada de pastagem que irá ser feito um projeto paisagístico com plantio de 173 

espécies. O objetivo é emendar o Villagio II com o III e o muro não está localizado na APP. O presidente 174 

perguntou se o muro fosse em APP poderia ser construído ou seria melhor um alambrado. O conselheiro Giovanni 175 

explicou que cerca a APP para recuperação, mas que não pode limitar o acesso a população e explicou que seria 176 



 
 

interessante o empreendedor criar equipamentos urbanos na área verde. Nesse caso o muro protege a APP, 177 

explicou Andreisse. O presidente propôs que este assunto volte para a próxima reunião, e finalizou a segunda 178 

reunião ordinária do CODEMA. 179 

 180 

 

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 

 

Anexo 1 –  Lista da arvores a serem suprimidas na duplicação da Av. Ítalo Rossi 
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