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13ª Reunião do CODEMA 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA. Aos dois dias 
do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dez minutos, o presidente realizou a 
primeira chamada e com o número suficiente de conselheiros deu início a décima terceira 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; Pablo Gonçalves Bragança, representante da categoria Entidade Civil de 
Defesa do Meio Ambiente; Kleber Ramon Rodrigues, representante da Entidade Civil Profissionais  não 
Liberais – SINPRO; Rodrigo Batalha Carvalho representante da UNEC; Rainer da Silva Alves, representante 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Cleber Moreno Alves dos Santos, assessor 
jurídico do CODEMA. PROCESSO Nº 12.316/19 – NILCÉIA MARIA DE SOUZA GENELHU – VILA ANDRADE 
Nº 51 – BAIRRO CENTRO – CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE APROVAÇÃO DE PLANTA 
EM ÁREA DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. A requerente solicitou parecer sobre aprovação de 
planta em área de ocupação antrópica consolidada. Willian analisou os documentos, verificando a 
ausência da ART do levantamento arquitetônico, além de documento comprobatório de ocupação 
antrópica consolidada. O documento anexado ao processo comprovou a existência apenas do lote, e não 
da edificação. O processo será devolvido ao Departamento de Planejamento Urbano para juntada de 
documentos, para que o mesmo possa voltar à plenária. PROCESSO Nº 12.745/19 – LEANDERSON 
RODRIGUES BONFIM – RUA MARECHAL DEODORO Nº 59 – BAIRRO DÁRIO GROSSI – CARATINGA/MG. 
SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE INSTALAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO FIXO. Informei aos conselheiros 
que os documentos apresentados estavam de acordo com a DN nº 03/2014. Colocado em votação o 
processo foi DEFERIDO por todos. PROCESSO Nº 5.717/19 – MM CONSULTORIA MERCADOLOGICA LTDA 
– AVENIDA JOÃO CAETANO DO NACIMENTO nºs 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1343, 1351, 1355, 1353, 
1361, 1365, 1373, 1381 e 1395 – BAIRRO LIMOEIRO – CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE 
ATERRO (12.320 m³). De acordo com TPF nº 006528, emitido pelo fiscal ambiental José Geraldo da Silva, 
será necessário a supressão de vegetação nativa para execução da obra. O processo foi direcionado ao 
Departamento de Biologia onde constatou-se, através de arquivos, a existência de um Termo de 
Ajustamento de Conduta, referente a um inquérito civil nº 0134.04.000030-6, lavrado em 17/10/2013, 
onde o antigo proprietário da área, Srº José Pereira Pessoa Júnior ficou responsável pelo cumprimento de 
um PRAD – Plano de Recuperação de área Degradada. A solicitação do requerente conflitou com a área 
do PRAD, levando ao indeferimento pelo Departamento de Biologia. A assessoria jurídica do CODEMA 
também sugeriu indeferimento pelas mesmas razões – conflito entre a área do aterro com a área do 
PRAD. Após discussões, o processo foi colocado em votação. Baseado nas orientações fornecidas pelo 
Departamento de Biologia e pela assessoria jurídica do CODEMA, um conselheiro se absteve do voto e os 
demais optaram pelo indeferimento. Processo INDEFERIDO pela maioria. PROCESSO Nº 14.328/19 – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – RUA RAUL SOARES Nº 145 – BAIRRO CENTRO – 
CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE INTERVENÇÃO EM APP – DESASSOREAMENTO DE 
CURSO D’ÁGUA – DOM MODESTO. Jaider explicou aos conselheiros que se trata de obra emergencial, 
com intuito de melhorar a qualidade socioambiental do distrito. Foi anexado ao processo cópia dos 



documentos apresentados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMAD. Colocado em votação, o processo foi DEFERIDO por todos os conselheiros. PROCESSO Nº 
14.329/19 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – RUA RAUL SOARES Nº 145 – BAIRRO CENTRO – 
CARATINGA/MG. SOLICITAÇÃO: PARECER SOBRE INTERVENÇÃO EM APP – DESASSOREAMENTO DE 
CURSO D’ÁGUA – SÃO CÂNDIDO. Jaider explicou aos conselheiros que se trata de obra emergencial, com 
intuito de melhorar a qualidade socioambiental do distrito. Foi anexado ao processo cópia dos 
documentos apresentados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMAD. Colocado em votação, o processo foi DEFERIDO por todos os conselheiros. Passado aos informes, 
apresentei aos conselheiros o extrato do FUNDAM, emitido em 18/09/2019, com o valor de R$ 
729.756,79. Apresentei também a todos, conforme solicitado em reunião anterior, os relatórios da 
COPASA de execução do PTRF dos interceptores e estações elevatórias, no perímetro urbano de 
Caratinga. Apresentei o esboço da DN para procedimentos de formalização de requerimento para 
parcelamento de solo para condomínios fechados para implantação de unidades residenciais. Ficou 
decidido que será agendada uma reunião apenas para tratar de deliberações normativas, data a 
combinar. 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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