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07ª Reunião do CODEMA 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA. Aos dezessete 
dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, o presidente realizou a primeira chamada e 
com o número suficiente de conselheiros deu início a sétima reunião, por vídeo conferência, através da 
plataforma ZOMM. Estiveram presentes os seguintes conselheiros e convidados: Jaider Pascoaline Gomes, 
presidente do CODEMA; Maria Ângela Araujo Gomes, bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Serviços Urbanos e secretária executiva do CODEMA; Willian Henrique Goulart Costa, representante do 
CREA/CONFEA; Rodrigo Batalha Carvalho, representante da FUNEC; Marina de Oliveira França, 
representante da Secretaria de Obras Públicas e Defesa Social; João Carlos Oliveira, representante da 
categoria cientista, tecnólogo e pesquisador, Jean Rodrigues Batista Lopes, representante da Secretaria 
de Administração e Desenvolvimento Econômico e Edilson Soares, representante da ACIC. Após a leitura e 
aprovação da ata da reunião anterior, deu-se início a análise dos processos. PROCESSO Nº 2.134/2020 – 
JOSÉ CARLOS FERNANDES. PRAÇA CESÁRIO ALVIM Nº 276 – BAIRRO CENTRO – CARATINGA. 
SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE INSTALAÇÃO DE PLACA PUBLICITÁRIA. Requerente solicita parecer de 
instalação de placa publicitária no Complexo Arquitetônico da Praça Cesário Alvim. O processo foi 
encaminhado ao Departamento de Patrimônio Cultural e, através do ofício nº 12/2020, o mesmo foi 
deferido. Apresentou todos os documentos solicitados na DN nº 03/2014. Colocado em votação, o 
processo foi DEFERIDO por todos os conselheiros. PROCESSO Nº 5.376/2020 – ESTÂNCIA DA MATA 
LOTEAMENTO SPE LTDA. BARRA DO LAGE – CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: JUNTADA DE 
DOCUMENTO. Conforme reunião do conselho em 22/01/2020, o processo foi deliberado, cabendo ao 
requerente apresentar projeto de arborização acompanhado por cronograma de execução. O projeto e o 
cronograma foram analisados pelo Departamento de Planejamento Urbano, Departamento de Biologia e 
conselho, aprovado por todos. PROCESSO Nº 9.005/2020 – REALIZA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS – SÍTIO 
OURO VERDE – CORREGO DA MATINHA – CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: EMISSÃO DE DIRETRIZES. 
Processo passou pela comissão de parcelamento de solo do CODEMA e foi solicitado ao requerente a 
adequação do projeto conforme a Lei nº 12.651/2012 – art 11º, uma vez que alguns lotes estavam em 
área com declividade superior a 47%, devendo os mesmos serem suprimidos. Processo volta novamente à 
plenária com os ajustes solicitados. A documentação foi verificada pelo Departamento de Planejamento 
Urbano. Colocado em votação, o processo foi DEFERIDO por todos os conselheiros. Passado aos informes, 
Jaider solicitou aos conselheiros a emissão de uma declaração de dispensa de autorização ambiental para 
as obras de recapeamento das ruas de Caratinga. Solicitação DEFERIDA por todos os conselheiros. Nada 
mais a ser tratado, o presidente encerrou a reunião e eu, Maria Ângela Araújo Gomes, secretária 
executiva lavrei a presente ata que após lida e aprovada foi assinada por mim e pelo presidente. Os 
demais, conselheiros e convidados, assinarão no livro de presença. 
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