
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Uberlândia - CODEMA Uberlândia 

Local 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB MG 13ª Subseção (Av. Rondon Pacheco, 980 – 
Uberlândia/MG) 

Data/ Horário 19 de julho de 2022, das 08:30 às 09:50 

Relator Guilherme Silva Graciano 

 



 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

O relator, representante do CAU-MG no CODEMA Uberlândia conforme Deliberação Plenária DPOMG Nº 
0098.6.9/2020, participou da reunião normalmente. A reunião aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil 
em Uberlândia-MG. 
 
A reunião teve início às 8h30min com a aprovação da ata da última reunião. Não contando com nenhum informe dos 
conselheiros, a reunião deu continuidade com a aprovação dos processos listados abaixo: 
 

 
 
 
Dos processos citados acima, os itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.6 foram aprovados sem nenhum destaque e nenhuma 
abstenção. 
 
O ponto 4.4, processo n° 15.522/2022, de 10/06/2022, da CONTEX ENGENHEIROS ASSOCIADOS, teve um 
destaque por parte da conselheira Dra. Lilian, representante da OAB, que perguntou se o projeto do referido processo 
manteria a braquiária na área da intervenção. A dúvida foi respondida com a representante da empresa envolvida 
respondendo que sim, a braquiária será mantida na área, pois é dominante e mesmo sendo exótica, é capaz de 
proteger contra o processo de erosão do solo. A representante da empresa responsável pelo processo informou que 
tentativas de substituir o capim braquiária por grama cuiabana já foram feitas, sem sucesso, pois o capim braquiária 
acaba dominando o terreno. 
 
O processo referente ao ponto 4.5, Processo n° 4679/2020, de 21/05/2020, sobre a aprovação do Loteamento Sítio 
de Recreio Chácaras Campo Belo, teve a abstenção do conselheiro André Luis, representante da ONG Angá – 



 

 

Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, devido ao empreendimento imobiliário ter impacto 
ambiental que afeta a migração de fauna em uma área de transição entre os biomas cerrado e mata atlântica, na 
bacia do Rio Araguari.  
 
Antes do encerramento da reunião, a Secretária Municipal do Meio Ambiente de Uberlândia, Larissa Espíndula de 
Faria, informou que a referida secretaria municipal se reuniu com representantes do IBAMA e do IEF para protegerem 
e reintegrarem à natureza as capivaras presentes no lago do bairro Jaraguá. 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
A ata da 2º Reunião Extraordinária de 2021, de 07 de junho de 2022 foi aprovada, bem como todos os processos. 
 
Para a próxima reunião extraordinária, a secretaria municipal do meio ambiente pede que sejam renovadas as representações 
das instituições que compõem o CODEMA por meio de ofício. 
 
 
 

  
 
 
Data 22/07/2022                                               
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                 Guilherme Silva Graciano 

 


