
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 3ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA 

Local Reunião por meio de videoconferência via aplicativo Google Meet 

Data/ Horário 15/12/2020 / 8h30 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
PAUTA 
 
1. Abertura da reunião 
2. Comunicado dos Conselheiros 
3. Aprovação da ata da 2º Reunião Ordinária de 2020, de 20 de Outubro 
4. Alteração do Regimento Interno 
5. Aprovação dos Processos: 
5.1. Processo nº 9318/2018  
5.2. Ofício nº 2403/2020/NAPS/DU/SEPLAN 
5.3. Ofício nº 2355/2020/NAPS/DU/SEPLAN 
5.4. Processo nº 21110/2020 
5.5. Ofício nº 3780/2020 
5.6. Ofício nº 105/2020/DPIS/SMS/PMU 
6. Prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
7. Prestação de contas das condicionantes aprovadas pelo Conselho 
8. Encerramento. 
 
Relato:  
 
Após comunicado do presidente referente a projetos aprovados na Câmara Municipal e a perspectiva de projetos 
futuros a serem realizados pela secretaria de meio ambiente, o Conselheiro Ariel Luís Lazzarin manifestou a 
importância do CODEMA debater temas relacionados ao meio ambiente, citando a falta de debate sobre o 
PL01830/2020 recentemente aprovado na Câmara Municipal de Uberlândia sem uma discussão dentro do referido 
conselho. Além disso, enfatizou a necessidade do conselho debater assuntos urgentes como arborização e 
drenagem urbanas. 
3. Aprovação da ata da 2º Reunião Ordinária de 2020, de 20 de Outubro: APROVADA 
4. Alteração do Regimento Interno: APROVADO 
5. Aprovação dos Processos: 
5.1. Processo nº 9318/2018: APROVADO com destaque para aprimoramento dos processos de fiscalização. 
5.2. Ofício nº 2403/2020/NAPS/DU/SEPLAN: APROVADO com destaque do conselheiro Ariel Luís Lazzarin para a 
criação de métodos abrangentes de análise e aprovação de empreendimentos, compreendendo que as intervenções 
devam ser analisadas de forma global, para que sejam sempre minimizados os impactos ambientais de qualquer 
natureza em consonância com a legislação urbanística e incentivo ao desenvolvimento de projetos ambientalmente 
favoráveis. 
5.3. Ofício nº 2355/2020/NAPS/DU/SEPLAN: APROVADO com destaque do conselheiro Ariel Luís Lazzarin para a 
criação de métodos abrangentes de análise e aprovação de empreendimentos, compreendendo que as intervenções 
devam ser analisadas de forma global, para que sejam sempre minimizados os impactos ambientais de qualquer 
natureza em consonância com a legislação urbanística e incentivo ao desenvolvimento de projetos ambientalmente 
favoráveis. 
5.4. Processo nº 21110/2020: APROVADO 



 

 

5.5. Ofício nº 3780/2020: APROVADO com voto contrário do conselheiro Ariel Luís Lazzarin e Rodrigo Herles, com 
a justificativa de que não há razões para a substituição de todas as condicionantes. 
5.6. Ofício nº 105/2020/DPIS/SMS/PMU: APROVADO com voto contrário do conselheiro Ariel Luís Lazzarin com a 
justificativa de que os projetos públicos devem ser exemplos do bom tratamento do meio ambiente, o que não fica 
explícito no projeto apresentado. 
6. Prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente. APROVADA 
7. Prestação de contas das condicionantes aprovadas pelo Conselho APROVADA 
8. Encerramento. 
O Conselheiro Ariel Luís Lazzarin despediu-se do conselho informando que uma nova gestão assumirá o CAU/MG. 
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