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03ª Reunião do CODEMA 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA. Aos quatro dias 
do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, o presidente realizou a primeira chamada e com 
o número suficiente de conselheiros deu início a primeira reunião, nas dependências da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, localizada à Praça Francisco Moreira de Carvalho – 
Bairro Limoeiro. 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; João Carlos Oliveira, representante da categoria Cientista, tecnólogo, pesquisador; Rainer 
da Silva Alves, representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; Renato Silva de 
Souza, representante da EMATER; Fernando Luiz Soares Junior, representante da ACIC; Marina de Oliveira 
França; representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social; Rodrigo Batalha 
Carvalho, representante da FUNEC, Honevom Huebra da Silva, representante da COPASA; Jean Rodrigues 
Batista Lopes, representante da Secretaria de Administração e desenvolvimento Econômico e Drº Ranulfo, 
convidado e procurador municipal. Após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, o presidente 
convidou o procurador municipal a prestar esclarecimentos sobre a Lei nº 3759/2019. Drº Ranulfo iniciou 
falando da importância do parecer jurídico como documento norteador para as deliberações emitidas 
pelo CODEMA, e ressaltou que caberá ao conselho a decisão final. Falou da importância do embasamento 
legal nestas decisões e que a lei nº 3759/2019 veio para somar. Esclareceu prontamente todas as dúvidas 
apresentadas pelos conselheiros para que fosse dado início a análise dos processos. PROCESSO Nº 
709/2020 – RIO BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – LOTEAMENTO ESPERANÇA – RUA DRº 
JOSÉ AUGUSTO FERREIRA FILHO Nº 180 – BAIRRO CENTRO – CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: PARECER 
SOBRE RETIFICAÇÃO DE PLANTA EM LOTEAMENTO APROVADO. O requerente solicita parecer do 
conselho para alteração na planta do loteamento para melhoria de vias e quadras. O requerente obteve 
10 minutos para a defesa. Clinger lembrou que o loteamento se encontra aprovado, registrado e com 
alvará de obras. Esclareceu que as modificações solicitadas e apresentadas na planta otimizarão mais o 
espaço sem conflitar com a legislação pertinente. Após a análise da documentação, o processo foi 
colocado em votação e DEFERIDO por todos os conselheiros. PROCESSO Nº 17.384/19 – END FIT 
ACADEMIA – AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL Nº 502 – BAIRRO CENTRO – CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: 
PARECER SOBRE APROVAÇÃO DE PLANTA EM ÁREA DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. O 
requerente apresentou documento comprobatório de uso antrópico consolidado e a área foi vistoriada 
pela Comissão de Parcelamento de Solos. Após análise de todos os documentos, o processo foi colocado 
em votação e DEFERIDO com base na Lei nº 3759/2019. PROCESSO Nº 14.999/19 – POSTO MERCANTIL 
LTDA – AVENIDA ÁUREA CARLOS LEITE DE MATOS S/N – BAIRRO FLORESTA – CARATINGA/MG. 
SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE APROVAÇÃO DE PLANTA. Processo retirado de pauta por não ser da 
competência deste conselho. 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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