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CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO 

1. Antônio Geraldo Alves Ribeiro Empresa Mineradora do Município - VALE  

2. Élcio Barreto Borges Notório Saber 

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

4. Gilberto Alves Faria COPASA 

5. Giovanni Marcos Leonel Núcleo de Regularização Ambiental - SEMAD 

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

7. Murilo Alencar Alves EMATER 

8. Murilo Borges de Castro Alves Instituto Ambiental Araxás 

9. Paulo de Souza Junior IPDSA 

10. Raimundo Porfírio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

11. Valéria Conde Siero Corrêa ONG – Reserva Eco-cerrado 



 
 

 Exame da Ata da II RO de 13/04/2016  

 Informes  

 Solicitação de Intervenção em APP e de supressão de vegetação.  

COIND COOP Integrado de Desenvolvimento Planalto de Araxá  

3355/2016  

Loteamento PEP 12  

 Solicitação de Intervenção em APP.  

EPEC Empreendimentos Imobiliários LTDA.  

2.999/2016  

Loteamento Mangabeira IV – Área total (218,43m²)  

 Encerramento.  

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO  

 

As 08:30min. o presidente  iniciou a primeira reunião ordinária do CODEMA do ano de 2016, e explicou que os itens da 1 

pautas são de processos antigos que já obtiveram licença junto ao CODEMA, e que também trouxe um item que não consta na 2 

pauta sobre uma intervenção numa área de mata no bairro Alvorada. Os itens da pauta referente aos loteamentos Mangabeiras 3 

IV e PEP12 são pedidos autorização para intervenção em área de preservação permanente (APP) para instalação da rede de 4 

esgotamento sanitário, então devido à fiscalização os empreendedores estão requerendo alem da licença ambiental que já foi 5 

emitida, um documento autorizativo de intervenção ambiental em APP. O presidente perguntou aos conselheiros que no caso 6 

desses loteamentos antigos que já foram aprovados mediante licença deve retornar ao CODEMA quando pede alguma 7 

autorização ou se o IPDSA pode definir a autorização. A conselheira Valeria perguntou como esta sendo realizada a 8 

fiscalização sobre as compensações e medidas mitigadoras destes os loteamentos antigos que passaram pelo CODEMA. O 9 

presidente respondeu que dos antigos só pediram a entrega das obras Mangabeiras IV. A conselheira Valeria perguntou sobre 10 

alguns loteamentos mais antigos como o Europa, Max Neumman e o Solaris. O presidente disse que essas licenças serão 11 

levantadas no IPDSA para que os técnicos do instituto façam uma vistoria e tragam para a reunião do CODEMA um relatório 12 

técnico sobre a situação desses empreendimentos. A conselheira Valeria lembrou que o grupo de conselheiros entrou no ano de 13 

2009 e pediu para realizar fiscalização dos empreendimentos aprovados a partir desse ano. O presidente disse que na próxima 14 

reunião levar as licenças ambientais que foram expedidas. O conselheiro Murilo Castra perguntou quem teria informações 15 

sobre a nascente localizada na área da rua da Banheira. O presidente explicou que a nascente da Banheira é uma área 16 

particular, e o local denominado banheira é uma área pública, é uma historio que vem se arrastando com dois processos na 17 

justiça em relação à propriedade da área. Hoje não sei te explicar a situação da área, vamos pesquisar para trazer para a 18 

próxima reunião, disse o presidente. O engenheiro Igor do IPDSA exibiu imagens de satélite da área do loteamento PEP12, 19 

demonstrando a área que esta sendo solicitada para intervenção na construção de rede de esgotamento sanitário. O conselheiro 20 

Murilo Alencar perguntou qual o tipo de intervenção que nós estamos dando anuência. O presidente explicou que é para a rede 21 

de esgoto e drenagem pluvial, e que para as obras haverá supressão de vegetação apenas o necessário para passar a rede de 22 

esgoto. A conselheira Valeria perguntou se os empreendedores já começaram a instalação das condicionantes. O presidente 23 

falou que sim, que o cerceamento já está praticamente completo. O conselheiro Murilo Alencar perguntou se na área existe 24 

dissipador de energia, pois este era contemplado na condicionante do projeto de drenagem. O presidente ressaltou que a 25 



 
 

COIND sempre cumpriu as condicionantes. O conselheiro Murilo Castro questionou se essa rede vai passar bem no meio dessa 26 

área verde. O presidente respondeu que sim, pois já há interceptores instalados no local, e que inclusive todo sistema de 27 

esgotamento e drenagem do bairro Pão de Açúcar passa por esta área. O presidente ressaltou que as licenças antigas já 28 

contemplavam essas intervenções para rede de esgotamento e drenagem, e que o pedido é uma forma de atender a fiscalização. 29 

Todo projeto de esgotamento sanitário quem aprova é a COPASA, já o sistema de drenagem pluvial passa pelo IPDSA, 30 

explicou o presidente. O conselheiro Gilberto demonstrou na imagem de satélite o local que passa os interceptores e o ponto de 31 

lançamento mais provável desse loteamento. O presidente explicou que quando é emitido o licenciamento prévio não estão 32 

sendo vistos o projeto de drenagem e de esgoto, estão sendo dadas as diretrizes do licenciamento ambiental e isto é feito 33 

depois. Quando a COIND está solicitando hoje a intervenção em APP, eu estou dizendo para vocês que o projeto está corre, 34 

possuí ART de profissional competente, está respeitando os moradores e as normas ambientais. Esse projeto cumpriu todas as 35 

condicionantes e está sendo fiscalizado, porque quando for solicitado o atestado de conclusão de obra e a aceitação dessas 36 

obras por parte da prefeitura tudo isto será cobrado do empreendedor, explicou o presidente. Sendo assim o presidente colocou 37 

em votação a solicitação de intervenção de APP para a COIND. Com unanimidade os conselheiros aprovaram a solicitação. O 38 

presidente passou para o próximo item da pauta a solicitação de intervenção em APP no bairro Mangabeiras IV, e exibiu 39 

imagens de satélite demonstrando a área de interferência. A solicitação da EPEC é o mesmo caso, eles possuem a licença 40 

ambiental e foi nessa gestão. Então o pedido de autorização para intervenção em APP é uma forma de evitar a notificação. O 41 

conselheiro Murilo Alencar perguntou sobre que fase que estão os empreendimentos do Mangabeiras IV e V. O presidente 42 

explicou que o Mangabeiras IV está terminando, mas ainda não foi pedido a aceitação nem a entrega. Alguns problemas já 43 

foram identificados como o asfalto desgastado nas ultimas ruas, não tinha sido cercado as APPs, foi pedido a modificação de 44 

uma rua que não estava no projeto para atender o plano diretor que separa a APP do bairro, então ainda há algumas 45 

pendências. Já o Mangabeiras V está na fase de licenças, já fora apresentados alguns projetos, mas ainda não começou a 46 

execução. Esse documento é uma forma de evitar que a fiscalização pare a obra, explicou o presidente. Dessa maneira o 47 

presidente colocou a autorização para intervenção em APP no bairro Mangabeiras IV para votação. Unanimemente os 48 

conselheiros aprovaram a solicitação. O presidente passou para o ultimo caso da reunião referente à mata do bairro Alvorada. 49 

O que ocorreu foi que nesse local desabou uma rua e para evitar problemas maiores é necessário intervenção. O conselheiro 50 

Murilo Castro perguntou se para a obra nessa área haverá supressão de arvores. O presidente disse que não. Foi demonstrado o 51 

projeto de engenharia, imagem de satélites e fotografias da área. O engenheiro destacou que o pedido para a obra está em 52 

caráter emergencial, pois em outubro e novembro começam as chuvas e são necessários aproximadamente quatro meses para 53 

execução da obra. A licitação ficará pronta daqui uns 15 dias e logo já queremos iniciar a obra, terminou. O presidente 54 

explicou que terá que ser feito um arrimo para conter essa erosão e para evitar problemas futuros pede-se esta autorização de 55 

intervenção em APP. O conselheiro Giovanni explicou que por ser uma intervenção de caráter emergencial talvez não seja 56 

necessária esta autorização e ressaltou quando é uma obra urgente a fim de evitar danos o proprietário pode fazer independente 57 

de autorização para evitar problemas maiores. Então, o presidente colocou a solicitação para votação, sendo aprovada por 58 

unanimidade e encerrou a reunião.  59 

 

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 
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