
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - 
CODEMA 

Local 
Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Av. José Correia Machado, n° 900, bairro 
Ibituruna). 

Data/ Horário 09/01/2020, 11h:00 h – 12:00 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 

, 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A reunião iniciou-se com a explanação do deputado Soter, que presidiu a reunião, sobre a importância 
da Festa do Pequi para a cidade de Montes Claros e do valor atual do fundo de reserva. Em seguida a 
representante da Secretária da Cultura Julia Rebello fez um esboço sobre o evento 29ª Festa Nacional do 

Pequi;  indicando a parceria entre a Secretaria de Cultura e de Meio Ambiente.  
Foi alertado sobre o local onde o evento será realizado, a praça da Matriz, a sua conservação e estrutura 
para acolher o evento, a necessidade de temas e discussões que abranjam o meio ambiente e a 
necessidade da programação do evento com antecedência. 
 
 

CONCLUSÃO: Foi realizada votação e liberado valor para ajuda ao evento. Além disso, ficou acordado o 
envio de programação detalhada até o dia 17.01 
A ata relativa à reunião será encaminhada posteriormente tão logo seja disponibilizada. 
 

  
 
 

Data 27/01/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
Reunião Comissão de Seleção para avaliação de  chamamento público 03/2019 do Conselho 
Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA  

Local 
Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Av. José Correia Machado, n° 900, bairro 
Ibituruna). 

Data/ Horário 09/01/2020, 09h:00 h – 11:00 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 



 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Nessa etapa a comissão de seleção reuniu-se com a finalidade de avaliar os projetos/propostas 
entregues conforme os quesitos constantes no subitem 14.5.: propósito ambiental - o grau de 
adequação da proposta aos objetivos específicos do Edital; viabilidade técnica; exequibilidade; 
relevância e impacto ambiental e social e capacidade técnica. As quatro propostas entregues foram 
abertas e analisadas em primeiro momento individualmente pelos membros para posterior análise 
conjunta e definição de ordem de classificação. 
Duas das propostas foram desabilitadas: Horticultura Sustentável no Ciro dos Anjos e Agricultura 
Urbana no Bairro Ciro dos Anjos, apesar de possuírem pontuação suficiente. Visto que contemplavam 
a mesma área e ação, assim de acordo com o item 8.4, a mesma proposta não poderá ser apresentada 
por proponentes diferentes, sob pena de serem inabilitados.   
As outras propostas: Conservação e Educação Ambiental: ação de proteção de nascentes e 
conscientização ambiental, e, Horta Comunitária do Grande Renascença foram elencadas para apoio da 
realização. 
 

CONCLUSÃO: Foram realizados os procedimentos regulares para avaliação das propostas entregues. 
 

  
 
 

Data 27/01/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 


