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       Ata da 54ª reunião ordinária realizada no dia treze de fevereiro de dois mil 

e dezenove com início às oito horas e trinta minutos, com quorum formado às 

nove horas e doze minutos no auditório central com os seguintes conselheiros: 

Geraldo Ramires, Daniel Henrique, Bruno Márcio Moreira, João Paulo Aguiar, 

Lédia Tita, Márcio Antônio Ferreira, Simone Soares, Elvécio Ferreira e José 

Nildo. 1.0 Dando início, o presidente do CODEMA Sr. Geraldo Ramires, faz a 

abertura da sessão com os informes gerais e a pauta, colocando em votação a 

ATA da reunião anterior, aprovada por unanimidade. 2.1.1 Parecer Técnico - 

pedido de LO (Licença de Operação) referente ao Residencial Multifamiliar 

“Ponto Ipê” da empresa AP Ponto Construção e Incorporação parecer foi 

retirado de pauta. 2.1.2 Parecer Técnico - pedido de LO (Licença de 

Operação) referente ao Residencial Multifamiliar “Vista do Sol” localizado na 

Av. Orthocrin, nº 500, Belo Vale, neste município. Interessado: Construtora 

Tenda SA, encaminhado para votação foi aprovado por unanimidade. 2.1.3 

Intervenção em área de APP para desassoreamento no Córrego das Lajes 

- Situada no Distrito Industrial Simão da Cunha; o presidente abordou sobre 

as chuvas ocorridas no final do ano de 2018, chuvas estas que inundaram o 

distrito e devido à falta de manutenção no córrego por parte da prefeitura 

ocorreu o assoreamento do córrego das Lajes. Essa inundação gerou grandes 

prejuízos como, por exemplo, a perda e a danificação de máquinas de grande 

porte localizadas perto da área. Com isso, foi requerido a SEMAD (Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) autorização para 

intervenção e desassoreamento do córrego, que foi outorgada imediatamente 

em caráter emergencial. Enfim, o presidente coloca em votação o pedido de LO 

(Licença de Operação) para execução da obra, que depois de votada foi 

aprovada por unanimidade. 2.1.4 2.1.3 Desafetação da área verde situada à 

Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha/ Conjunto Cristina C (Mata do 

Raul); o presidente apresentou imagem com a demarcação da área a ser 

desafetada na Mata do Raul. Mencionou a existência do projeto da construção 

de um parque ecológico no local, projeto em parceria com IEF/MG. Relatou que 

através da ferramenta Google foi constatado que essa área vem sendo usada 

como depósito ilegal de todo tipo de lixo desde 2004. Com isso foi proposto a 

construção de um Ecopontos neste local, lembrou que o Ecoponto vem da ideia 

das URPVS – Unidade Receptora de Pequenos Volumes – existente em Belo 

Horizonte, onde o munícipe tem condição de fazer o descartes desses 

pequenos volumes. Explicou que terá um funcionário responsável pelo 

recebimento e separação desses descartes direcionando para a baia correta e 

sempre organizando para o recolhimento que a prefeitura irá fazer toda 

semana, onde irá fazer a destinação correta de cada tipo de descarte. Com 

isso a mata não será mais um depósito de lixo irregular, melhorando assim a 

limpeza da cidade e prevenindo a procriação de baratas, escorpiões e ratos 

que hoje existe no local. O presidente constatou que a mata tem 360.000 m² e 
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a desafetação solicitada e de 1.000 m². O conselheiro Márcio perguntou em 

quais bairros serão construídos os outros Ecopontos, o presidente respondeu 

que serão construídos 2 no Conjunto Palmital, 1 no Londrina, 1 no Conjunto 

Cristina C, 1 no Boa Esperança e 1 no Centro Histórico. O presidente frisou 

que serão pequenos volumes e que grandes volumes vão continuar no barreiro 

do Amaral. Ainda falou sobre a intenção futura da construção de outros 

Ecopontos no município. Enfim, o presidente coloca em votação a desafetação 

da Mata do Raul que depois de votada foi aprovada por unanimidade.              

O presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos, nada mais 

havendo a ser tratado eu Isabella Rodrigues lavrei esta ATA, que após lida 

será colocada em votação e assinada por todos.     

 

 

 

Geraldo Magela Ramires Costa                                  Isabella Rodrigues 

     Presidente do CODEMA                        Secretária Executiva do CODEMA 

        

 

 

 


