
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
134ª 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   19/09/2019, 14h:00 h – 17:30 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 

, 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Seguindo os procedimentos normais do Conselho, a reunião iniciou-se com a aprovação da ata da 133 
Reunião Ordinária do CODEMA. 
Após isso, o deputado Soter que presidia a reunião fez uma explanação a respeito das queimadas que 
estão acontecendo na Serra do  Mel, o conselheiro Eduardo realizou um breve resumo das ações que 
estão sendo realizadas para o combate desses incêndios, ao que tudo indica criminosos. Em seguida 
foram avaliados os processos constantes para discussão – Processo . nº 26533/2019, nº 328445/2019 e nº 

11100/2019. O primeiro processo se tratava de loteamento com aprovação antiga, onde não havia a 
obrigatoriedade dos percentuais atuais para liberação do projeto, apesar disso, todas as diretrizes 
necessárias da época foram efetuadas, foi solicitado algumas contrapartidas pelo COMPUR, as quais 
foram efetivadas pelo CODEMA e acatadas pela empresa. O segundo caso também trata-se de 
loteamento aberto antigo, onde a parte destinada a uso institucional, foi utilizada pela prefeitura 
(antiga) como HIS, além disso, havia uma discordância em relação as áreas verdes; houve a 
recomendação da regularização documental e de compensação ambiental para regularização ambiental 
quando da implantação do empreendimento. O ultimo caso, trata-se de um Sistema de Abastecimento 
Subterrâneo de Combustíveis (SASC), foi solicitado o isolamento ao invés da retirada dos tanques. Após 
apresentação, análises e discussão, os mesmos foram deferidos.   
Finalizando foi apresentada as atividades desenvolvidas pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

 

CONCLUSÃO: Foram realizados os procedimentos regulares para análise e verificação dos casos 
apresentados para liberação. Após reunião houve evento Premiação do Mérito Ambiental 2019. 
A ata relativa à reunião será encaminhada posteriormente tão logo seja disponibilizada. 
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