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Ofício nº 676/2020-CAU/MG 
Belo Horizonte-MG, 14 de outubro de 2020. 

 

Ao Senhor 
João Batista Ferreira Júnior  
Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA 
 
Assunto: Solicitação de inclusão de assunto em pauta de reunião do CODEMA – Criação de Câmara Técnica. 
 

Senhor Presidente, 

 
 

1. Com meus cordiais cumprimentos, considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas 

Gerais – CAU/MG é representando no Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA pelo 

Conselheiro Titular Arquiteto e Urbanista Ariel Luís Lazzarin, designado por meio do Decreto nº 17.678, de 

10 de julho de 2018, no exercício das competências e prerrogativas previstas pelo Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA, aprovado pelo Decreto nº 17.297, de 9 de 

outubro de 2017, vimos manifestar e requerer o que segue: 

 

2. Considerando o disposto no artigo 4º, do Capítulo II, do Regimento Interno, que trata das competências do 

CODEMA: 

 
Art. 4º. Ao CODEMA compete:  

I - propor diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente;  

II - propor normas técnicas e legais, visando à proteção, conservação, recuperação e 

melhoria da qualidade ambiental no Município, observadas as legislações federal, estadual 

e municipal pertinentes;  

III - exercer ação fiscalizadora de observância às disposições contidas na Lei Orgânica do 

Município e nas legislações a que se refere o inciso anterior;  

IV - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento 

ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral;  

V - propor ações de conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, promovendo 

a educação ambiental, formal e informal, com ênfase nos problemas do Município;  

VI - solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar para subsidiar as 

decisões deste Conselho;  

VII - colaborar com programas educacionais e culturais com a participação da comunidade, 

que visem à preservação da fauna, flora, águas superficiais e subterrâneas, ar, solo, subsolo 

e recursos não renováveis do Município;  

VIII - propor e celebrar convênios, contratos e acordos com entidades públicas ou privadas 

que visam o desenvolvimento ambiental;  

IX – opinar, previamente, sobre planos e programas anuais e plurianuais de trabalho da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, no que diz respeito 

à sua competência;  

X - informar aos órgãos públicos competentes, no âmbito federal, estadual e municipal, sobre 

a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;  

XI - opinar sobre a realização de estudo alternativo quanto aos impactos ambientais de 

projetos públicos ou privados, solicitando das entidades envolvidas as informações 

necessárias ao exame da matéria, visando à compatibilização do desenvolvimento 

econômico e social com a proteção do meio ambiente;  

XII - acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras ou 

potencialmente degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-la com as normas e 

padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto 

ambiental ou desequilíbrio ecológico;  

 



 

3 

Ofício nº 676/2020-CAU/MG 
 

 

XIII - receber denúncias efetivadas pela população, solicitando ao órgão ambiental 

competente as providencias cabíveis;  

XIV - opinar sobre o zoneamento, ocupação e parcelamento do solo urbano, adequando a 

urbanização às exigências do meio ambiente e à preservação dos recursos naturais;  

XV - examinar e deliberar, mediante parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbanístico, sobre a concessão de Licença Ambiental e Autorização 

Ambiental de Funcionamento para a implantação e operação de atividades poluidoras ou 

potencialmente poluidoras no Município;  

XVI - acompanhar a realização de audiência pública, coordenada pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, quando for o caso, visando à participação 

da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras;  

XVII - propor ao Executivo Municipal a instituição de Unidades de Conservação, visando à 

proteção do patrimônio ambiental, artístico e cultural;  

XVIII - responder às consultas e questões sobre matéria de sua competência;  

XIX - decidir sobre a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Defesa 

Ambiental, conforme projetos a serem apresentados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico;  

XX - deliberar, em última instância, sobre os recursos impetrados por agentes poluidores 

penalizados no âmbito municipal por infração às leis ambientais;  

XXI - acompanhar as reuniões das Câmaras do Conselho Estadual de Política Ambiental – 

COPAM – em assuntos de interesse do Município;  

XXII - subsidiar e apoiar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbanístico na proposição do orçamento anual inerente ao seu funcionamento;  

XXIII - desenvolver outras atividades relativas à proteção do meio ambiente e ao uso racional 

dos recursos naturais no Município, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico; 

 
3. Considerando o disposto no artigo 10, da Seção V, do Capítulo III, do Regimento Interno, que trata sobre as 

Câmaras Técnicas: 
 

Art. 10. As Câmaras Técnicas são órgãos consultivos encarregados de analisar e 

compatibilizar planos, projetos, pesquisas e atividades de proteção ambiental com as 

normas que regem a espécie, no âmbito de suas competências comuns e de suas 

competências específicas. 

Parágrafo único. As Câmaras Técnicas serão estabelecidas em Plenário, de acordo com 

a necessidade, e serão coordenadas por um dos seus integrantes, eleito dentre os membros 

que a compõe e registradas em ata.  

 

4. Considerando o disposto no artigo 7º, da Seção III, do Capítulo III, do Regimento Interno, que trata das 
atribuições do Plenário do CODEMA: 
 

Art. 7º. O Plenário é instância superior de deliberação do CODEMA, configurado pelas 

reuniões ordinárias e extraordinárias, que cumpra os requisitos da Lei e deste Regimento e 

tem as seguintes atribuições: 

I - aprovar o Regimento Interno do CODEMA;  

II - estabelecer as orientações gerais sobre políticas e ações de proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente; 

III - propor a criação ou a extinção de Câmaras Técnicas;  

IV - solicitar à Presidência assessoramento de instituições públicas; 

V - aprovar os atos de atribuição do Conselho;  

VI - exercer outras atividades, bem como apreciar questões não previstas no Regimento 

Interno relacionadas à sua atribuição. 
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5. Considerando o disposto no artigo 13, da Seção VI, do Capítulo III, do Regimento Interno, que trata das 
competências dos membros do CODEMA, em especial, a possibilidade de propor a criação de Câmaras 
Técnicas: 

Art. 13. Compete aos membros do CODEMA, sem remuneração: 

(...) 

III - propor a criação ou a extinção de Câmaras Técnicas e grupos de trabalho; 

 
6. Considerando a importância das Câmaras Técnicas para a qualificação das discussões dentro do CODEMA; 

 
7. Considerando a necessária participação do CODEMA nos debates públicos sobre a preservação do meio 

ambiente o Município de Uberlândia; 
 

8. Considerando a necessidade de constante revisão, criação e implementação de instrumentos que visem a 
preservação do meio ambiente no Município de Uberlândia; 

 
9. Considerando a urgência por um debate amplo sobre ações de educação ambiental no Município de Uberlândia; 

 
10. Considerando a importância da preservação de áreas verdes, sejam públicas ou privadas;  

 
11. Considerando a importância da preservação das áreas permeáveis mínimas e de árvores nos passeios públicos, 

conforme previsto pelos normativos municipais; 
 

12. Considerando a necessidade de ampliação dos debates sobre projetos e obras públicas e privadas com impacto 
ambiental no Município de Uberlândia; 
 

13. Considerando que as Câmaras Técnicas integram a estrutura do referido Conselho, conforme disposto no artigo 
5º, da Seção I, do Capítulo III do regimento interno do CODEMA: 

 
Art. 5º. O CODEMA terá a seguinte estrutura básica: 

I - Presidência; 

II - Plenário; 

III - Secretaria Executiva; 

IV - Câmaras Técnicas Permanentes ou Temporárias que versem sobre os assuntos 

pertinentes ao Conselho, tais como construção de cidades saudáveis e inteligentes, mobilidade 

urbana, infraestrutura e integração regional nas aprovações dos loteamentos, assuntos jurídicos, 

gestão dos recursos naturais, fauna e flora e patrimônio hídrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
14. Por todo o exposto, solicitamos que a temática seja encaminhada para ampla discussão em reunião do 

CODEMA, nos termos do parágrafo único do artigo 10 do Regimento Interno, para fins de instituição de 
Câmaras Técnicas que abordem, entre outros, os temas acima mencionados, para que seja garantido o 
rigor técnico e participação social como elementos fundamentais para a qualificação de sua atuação junto 
ao Município de Uberlândia. 

 
15. Na oportunidade, apresentamos protestos de estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos à inteira 

disposição para quaisquer esclarecimentos ou contribuições que se façam necessários.  
 

Atenciosamente, 

                                                                      
Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 

Presidente do CAU/MG  


