
 

 

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 20 de setembro de 2022, das 08:30 às 09:40 

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. Houve o informe de que o edital para 
representação de Instituições de Ensino Superior privadas está aberto, e o informe em relação às erratas de dois 
pareceres técnicos votados anteriormente, são eles: 
 

 
 
Após os informes, a reunião deu continuidade com a aprovação dos processos listados abaixo: 
 

 



 

 

 
 
 
Dos processos citados acima, os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8 foram aprovados sem nenhum destaque e 
nenhuma abstenção. 
 
O ponto 4.6, processo n° 17253/2022, de ROGÉRIO PEIXOTO RAMOS, para regularização de intervenção em área 
de proteção permanente do Rio Uberabinha teve destaque por parte do representante da ONG IDAU-TAP, 
observando a necessidade de uma correção jurídica na citação de lei anterior a 1970, pois o novo Código Florestal 
já contempla os marcos temporais de leis anteriores. O destaque foi esclarecido pela secretaria e a representante da 
OAB ressaltou a importância da citação da lei antiga como forma de mensurar as medidas compensatórias por parte 
da Secretaria de Meio Ambiente de Uberlândia. 
 
Após a aprovação de todos os processos, a reunião foi encerrada, às 9:40, pela Secretária Municipal do Meio 
Ambiente de Uberlândia, Larissa Espíndula de Faria. 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
As atas da 3º Reunião Extraordinária de 2021, de 16 de agosto de 2022, e da 1ª Reunião Ordinária Biênio 2022/2024, de 16 
de agosto de 2022 foram aprovadas, bem como todos os processos. 
 
 

  
 
 
Data 20/09/2022                                               
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                 Guilherme Silva Graciano 

 


