
 

 

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 21 de março de 2023, das 08:30 às 09:30 

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 os comunicados dos conselheiros que contou com os seguintes informes: 

• O representante da ACIUB (Associação Comercial e Industrial de Uberlândia) informou que a Associação 
fez parceria com a União Europeia para incentivar que micro e pequenas empresas estabeleçam práticas 
de sustentabilidade em suas operações; 

• O representante do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) convidou para os eventos da 
semana da água que acontecem na sede do Departamento. 

 
Posteriormente, houve a aprovação do Processo n° 14195/2022 referente à troca de condicionantes Pallace Planalto, 
de Opção Empreendimentos Imobiliários Eireli, bem como a aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2022, 
de 08 de dezembro de 2022. 
 
Dando continuidade à reunião, partiu-se para a aprovação dos processos listados abaixo: 

 



 

 

 

 
 
 
Dos processos citados acima, os itens 4.4 e 4.5 tiveram destaque de membros do Conselho. Os demais itens não 
tiveram nenhum destaque e foram aprovados. 
 
O item 4.4, referente a autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente do Córrego Bons Olhos, 
da associação Jardins Barcelona, teve destaque da representante da OAB, Dra. Lilian, que solicitou a alteração do 
condicionante de entrega de mudas, ampliando o prazo para o crescimento das mesmas. O prazo para a entrega 
das mudas foi alterado de 30 dias para 180 dias. A Dra. Lilian representa também o empreendedor, que estava 
presente na reunião. 
 
O item 4.5 trata da regularização de intervenção em APP na Represa de Miranda, no Condomínio Whiscritório e teve 
destaque do Conselheiro Rodrigo, representante do IBAMA no CODEMA. O Conselheiro solicitou que fosse 
observado se a legislação municipal estaria de acordo com a legislação federal em sua constitucionalidade, por ser 
uma área de transição do cerrado com a mata atlântica. Diante desta discussão, por gerar fragilidade jurídica para 
este e para futuros processos na região do Rio Araguari e Represa de Miranda, o ponto 4.5 foi retirado da pauta. 
 
Após a aprovação dos processos, houve a prestação de contas referentes ao ano de 2022, do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente, que conta com o montante de R$480.578,77. 
 



 

 

Antes do encerramento, aconteceu a apresentação do monitoramento das condicionantes aprovadas pelo Conselho, 
pelo Núcleo de Monitoramento Ambiental. A apresentação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Serviços Urbanos. 
 
A reunião foi encerrada às 9:30, pela Secretária Municipal do Meio Ambiente de Uberlândia, Larissa Espíndula de 
Faria. 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
A Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2022, de 08 de dezembro de 2022, bem como todos os processos foram aprovados, 
com exceção do ponto 4.5, que foi retirado da pauta após destaque do representante do IBAMA no Conselho. 
 
 

  
 
 
Data 21/03/2023                                               
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                 Guilherme Silva Graciano 

 


