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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
Sou conselheiro Suplente e participei pela segunda vez da reunião do CODEMA.  
Após atingir o quórum a reunião foi iniciada as 8:40hs, com aprovação da ata da 4ª reunião extraordinária do CODEMA. Após 
abertura para os comunicados iniciou-se a votação dos pareceres técnicos dos processos da pauta. 
 

 
Todos os pareceres foram aprovados, exceto os processos da PARK SUL Empreendimentos (itens 4.6 e 4.7 da pauta) que 
tiveram parecer favorável da secretaria de Meio Ambiente para supressão de uma enorme área de cerrado nativo dentro da 
mancha urbana de Uberlândia. Se trata da segunda solicitação de supressão dessa de cerrado nativo área em menos de 5 
meses. Ver relatório da reunião do dia 17 agosto 2021. 
 
Foi solicitada vista coletiva do parecer, pelos representantes do CAU, ANGÁ, OAB, IFTM e IBAMA com justificativas que vão 
desde a destinação mais nobre para área (criação de um parque preservando esta última mancha de cerrado dentro da área 
urbanizada), até aprofundamento na analise do local e de sua qualidade ambiental, passando pela solicitação de inclusão de 



 

 

implantação de infraestrutura verde na área a ser urbanizada e manutenção de trechos da área de cerrado nativo. 
Agora as instituições que solicitaram a vista coletiva do processo têm 15 dias para apresentação de novo parecer técnico (até 
o dia 15 de dezembro de 2021 as 8:30hs da manhã).  
 
Como conselheiro do CODEMA e do CAU, recomendo fortemente uma moção de apoio do CAU MG para criação do 
parque CERRADO na área em questão, preservando este importante bioma e contribuindo para melhoria dos indicadores 
de qualidade de vida da cidade. A aproximação do CAU com esta causa deve esclarecer os mecanismos previstos no Estatuto 
da Cidade que tornam a criação do parque possível e demonstrar o valor desse bem natural para redução de impactos 
relacionados a supressão dessa área de cerrado para cidade. 
 
CONCLUSÃO: 
 
As 9:15hs da manhã a Reunião foi finalizada. 
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