
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
137ª 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 16/12/2019, 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 136 Reunião 
Ordinária do CODEMA por solicitação do presidente Paulo Ribeiro, em razão do não comparecimento 
justificado (viagem) realizado ao Conselho- CODEMA, foi solicitada a abstenção para votação. 
Em seguida foram apresentados os processos constantes para discussão – Processo Administrativo nº 
22066/2019 de Supermix Concreto S.A. foi retirado de pauta por solicitação da Gerência de 
Normatização e Controle Ambiental, assim como o item referente a aquisição de equipamentos e  
material laboratorial para implantação do Laboratório Municipal de Análise e  Monitoramento de 
Efluentes,. Em seguida foi realizada a apresentação do Processo Administrativo nº 39404/2019 de 
Montes 1 29 Empreendimentos Imobiliários S.A. que trata de o parcelamento do solo urbano para fins 
de loteamento aberto, inserido no perímetro urbano. A área já se encontra  antropizada e os 
percentuais referentes ao processo de loteamento estão em acordo com a legislação, foi sugerido pelos 
técnicos a medida compensatória fosse a doação de mudas ao Município, com tamanho mínimo de 1,5 
m de altura, visto que no local (ADA) não existe tal viabilidade. A mesma foi deferida pelo conselho. 
Foram apresentados os Processos Administrativos nº 28901 e 28903/2019 de Empreendimentos 
Imobiliários S.A., após ponderações dos Conselheiros: Luciana Canan, Marcos Esdras e Eduardo Gomes, 
em relação à mudança solicitada com relação à contrapartida acordada anteriormente pela 
administração anterior, nova proposta foi avaliada e votada. A questão debatida foi que, em relação ao 
empreendimento destinado ao parcelamento do solo urbano na categoria de loteamento residencial 
fechado, situado dentro do perímetro urbano e aprovado em 2016, a nova presidência solicitou 
mudança da contrapartida anteriormente acordada em razão do plantio compensatório integrado em 
áreas definidas pela SEMMA, já ter sido realizada pela própria SEMMA. Após discussões ficou definido 
que o deveria ser observado pela Comissão, seria uma medida de igual “valor”, independente  se a 
anteriormente acordada pela PMMOC havia sido equilibrada ao empreendimento; foi advertido que 
cabe ao próprio Conselho manter continuidade em suas decisões e ações, devendo arcar com as 
consequências de seu atos.  
Por fim, foi apresentado o Processo Administrativo nº 31037/2019 de Albatroz 36 Licenciamentos LTDA, 
referente  parcelamento do solo urbano para fins de loteamento aberto. Visto não haver espécies 
ameaçadas e não tratar-se de APP foi votada a concessão da Licença Ambiental Simplificada. 
Ainda na data foi apresentado o relatório de fiscalização da empresa Via Solo Engenharia para 
acompanhamento do CODEMA e aprovação de  recurso financeiro para projeto de Monitores 
Ambientais nos Parques Municipais, no valor de até trezentos e oitenta e cinco mil.  
Às 17:30 foi solicitada a ausência no restante da reunião em razão do avanço do horário e de outros 
compromissos. 



 

 

 

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 27/01/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 

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 20/12/2019, 09h:00 h – 10:30 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Foi solicitada a presença da para abertura dos envelopes do chamamento público 03/2019 referente  
edital para financiamento remuneratório de projetos ambientais para o Cercamento de Nascentes, 
Horticultura Comunitária e Elaboração do ZEE do Município de Montes Claros, cujo objetivo é estimular 
temática ambiental que privilegie a preservação e conservação do meio ambiente, a educação 
ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável e assim contribuir com a melhoria ambiental, 
sustentabilidade e, consequentemente, com a qualidade de vida da população do Município.  

CONCLUSÃO: Foram realizados os procedimentos regulares para acompanhamento da abertura dos 
processos. 
 

  
 
 

Data 27/01/2020                                                                                  
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 


