
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Reunião Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Lima Duarte/MG. 

Local   Batalhão da Polícia Militar 

Data/ Horário   07/04/2022 às 15h00mim 

Relator   Conselheiro Ademir Nogueira de Ávila 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
Não houve quórum para iniciar a reunião, entretanto os assuntos da pauta foram repassados com os presentes. Sobre a 
requisição de supressão de mata no distrito de Conceição de Ibitipoca, ficou do presidente do conselho solicitar um parecer 
técnico para o setor de meio ambiente para embasar a decisão do Conselho. Constituição do corpo do conselho, foi avisado 
que a gestão deste conselho se encerrou e que será enviado solicitação as entidades para se manifestarem na continuação 
da representação no CODEMA. Consorciamento no SEMAD, foi explicado que para este consorciamento e necessário que o 
município tenha uma estrutura mínima de funcionamento do setor de meio ambiente e que o mais correto era que estivesse 
em uma secretaria separada. Pavimentação da LMG-871, foi explicado pelo presidente do Conselho que o projeto anterior 
que foi aprovado, teve a atualização de preço recentemente e que com o aumento nos custos terá de ser refeito para diminuir 
os quilômetros calçados e que o novo projeto deve privilegiar os locais com mais dificuldade de acesso. Também foi tratado 
da possibilidade de mudanças na lei do CODEMA para adequar as vagas e melhorar a participação. Neste ponto o Conselheiro 
Ademir Nogueira disse que o mais interessante neste caso e o Conselho fazer uma minuta de alteração de sua composição 
e encaminhar ao executivo solicitando o encaminhamento para o legislativo, deste modo é provável que o processo seja mais 
ágil. 

 
CONCLUSÃO: 
 
Apesar de não haver quórum para as votações as conversas e comunicados foram positivos para buscar melhorar a atuação 
do CODEMA. 

  
 
 
Data 14/04/2022                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Ademir Nogueira de Ávila 
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