
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
Reunião da 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 12/02/2020, 09h:00 h – 10:30 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Foi solicitada a presença da comissão de seleção para a conferência de documentação necessária dos 
projetos contemplados no edital para financiamento remuneratório de projetos ambientais para o 
Cercamento de Nascentes, Horticultura Comunitária e Elaboração do ZEE do Município de Montes 
Claros. Infelizmente apenas o responsável de um projeto esteve presente com toda a documentação 
pertinente. A comissão realizou a análise e liberou o andamento do processo.   

CONCLUSÃO: Foram realizados os procedimentos regulares para andamento do processo de assinatura 
do contrato dos contemplados pelo Edital 03/2019 do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio 

Ambiente - CODEMA 

  
 
 

Data 12/02/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
138ª Reunião Ordinária 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 13/02/2020, 14h:00 h – 17:30 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 



 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Seguindo os procedimentos normais, a reunião iniciou-se com a aprovação da ata da 137° Reunião 
Ordinária do CODEMA e também da 1° Reunião Extraordinária  por solicitação do vice presidente Sóter 
Magno Carmo. 
Em seguida foram apresentados os processos constantes para discussão – Processos Administrativos nº 
19770/2019; 19762/2019; 28299/2019; 30996/2019; 29674/2019; 37934/2019; 33244/2019 e 
36612/2020  para liberação de ecocrédito. Em apresentação o técnico Jucelio Izidoro de Souza justificou 
as poligonais relativas as áreas definidas, principalmente em relação à topografia e às nascentes e 
cursos d’água, e em razão da não observância das APP`s, além de outros critérios estabelecidos por 
pesquisas e/ou lei. A conselheira Mônica Durães Braga alertou que no caso da liberação do ecocrédito  
em alguns casos onde se prevê a área de expansão do Parque da Lapa Grande, os proprietários foram 
alertados que quando da sua efetivação o mesmo seria suspenso. Foi solicitado maior explicação sobre 
os critérios estabelecidos pela Secretaria para escolha dos pedidos contemplados, o qual foi atendido 
com detalhes. 
    Em seguida fez-se uma breve explanação sobre a situação dos Projetos que foram comtemplados em 
Editais antigos nº02/2017, nº01/2019 e nº03/2019. Foram também indicados os Editais em fase de 
elaboração para sugestões dos conselheiros: CERCAMENTO DE NASCENTES, BARRAGINHAS, 
TERRACEAMENTO E CURVAS DE NÍVEL, SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA E HORTAS 
COMUNITÁRIAS NA ÁREA URBANA. A conselheira Ivana que representa a Entidade-Apoio Canino 
alertou sobre a falta de incentivo em relação a questão dos animais soltos nas rua, principalmente em 
relação a um possível surto de raiva, visto que na cidade foram comprovados vários casos e  que os 
Editais só preveem questões ambientais. 
O vereador Sóter informou a sua solicitação na Câmara para a criação de uma estrutura de política 
pública para proteção animal (COPEA E FUNPEA), indicando a possível dissociação dessa causa em 
relação à Secretaria de Meio Ambiente e sua associação à Secretaria de Saúde. 
O Conselheiro Juvenal solicitou que a inserção do assunto referente à proteção ambiental para os 
Editais de 2020.  
O Conselheiro Welington solicitou a inclusão dos temas: Revitalização de APP e Conectividade de áreas  
Recuperação de áreas degradadas 
Foi votado também a confecção de uma Moção à Secretaria da Saúde em relação a questão de controle 
de zoonoses e proteção animal.  E outra ao governo do Estado a fim de agilizar a liberação de recursos 
ao  SERDAS. 
Por fim, foram efetuados os comunicados dos conselheiros. 
 

CONCLUSÃO: Foram realizados os procedimentos regulares para andamento de ações dentro do 
Conselho. 
A ata relativa à reunião será encaminhada posteriormente tão logo seja disponibilizada. 
 

  
 

Data 13/02/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 


