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MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEMA 

 

 

DIA: 04 de Outubro de 2013                                                                HORÁRIO: 17h 

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura – Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, 

Centro, Itanhandu MG. 

REUNIÃO PRESIDIDA POR: Stella Souza Guida 

SECRETARIADA POR: Gleiciele Aparecida da Silva Inácio 

 

Aos quatros dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, na sala de reunião da 

Prefeitura – localizada na Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165 Centro – Itanhandu 

MG, as dezessete horas, local e horário para os quais foram convocados os membros 

do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA – 

Itanhandu, realizou-se a primeira reunião extraordinária, estando presentes os 

conselheiros que assinaram folha de presença. Constatada a existência de quorum 

legal e regimental para deliberação, a reunião foi aberta pelo presidente, Sandro 

Ferreira Coelho, que colocou em andamento a seguinte pauta: 

 

ASSUNTOS TRATADOS: 

 

1. APROVAÇÃO DA PAUTA/ APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 

O Sr. Sandro iniciou a reunião saudando os presentes e agradecendo a presença de todos. 

Passando a palavra a Sra. Stella que presidirá esta reunião. A pauta foi apresentada e aprovada 

sem inclusão de novos itens. O Sr. Luis Carlos justificou sua ausência. 

 

 

 

2. ASSUNTOS GERAIS 

Autorização para Intervenção em APP as margens dos rios Verde e Passa Quatro, em 

trechos que atravessam o perímetro urbano do município de Itanhandu em uma extensão em 

aproximadamente 6,869 Km -.O Sr Fernando explica a situação e expõe que este procedimento é 

apenas uma formalização visto que o projeto já foi realizado em caráter de urgência. Os membros 

do conselho, após aprovação do projeto, solicita que haja um retorno das informações do 

andamento das etapas de compensação do projeto e autorização de corte de árvores no Matadouro. 

 

 

 

3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE PARECERES: 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

Solicitante / Motivo 

A Prefeitura solicitou o corte de 05 (02 paineiras e 03 espécies desconhecidas), 

situadas no matadouro municipal, para reforma das baias de suínos, devido a 

uma adequação as normas da vigilância sanitária. 
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Resultado 

Autorizado. Como compensação foi solicitado a prefeitura o plantio de 25 

árvores frutíferas e 25 árvores nativas, na área adjacente ao matadouro 

municipal, anterior ao corte das árvores.   
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº  

Solicitante / Motivo 

Moradora do Bairro Ipê Amarelo. Motivo: Risco de queda. 

Resultado 

Autorizado. Compensação na própria área, do bairro Ipê Amarelo. 

Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº  011/2013 

 

Solicitante / Motivo 

Carlos Nemeth. Motivo: Construção 

 
Resultado 

Autorizado. O solicitante já esta fazendo a compensação com o plantio 04 

árvores frutíferas, faltando ainda o plantio de 01 frutífera e doação de 05 nativas 

para o CODEMA. 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore 

nº  007/2013 

 

Solicitante / Motivo 

Sebastião Ribeiro Pinto. Motivo: não especificado. 

 
Resultado 

Não autorizado.  

Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº  

Solicitante / Motivo 

Árvore do Monte Verde. 

Resultado 

Autorizado. O CODEMA solicita que a prefeitura faça um talude gramado e 

uma reunião com os moradores para decidir sobre o restante da compensação. 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore 

nº 015/2013 

Solicitante/Motivo 

Nicolino Augusto Granato. Motivo: Projeção e sombra noturna facilitando invasões. 

 
Resultado 

Não autorizado. 

 

4. INFORMES 

O Sr. Fernando informou sobre a denúncia recebida pelo CODEMA na reunião do Conselho do 

dia 29/08/13, e que a Polícia Ambiental esteve vistoriando o local e tomou as devidas 

providências. O Sr. Ednei sugere ao conselho que além das mudas de árvores, a compensação 

poderia ser por mourões e arame farpado que serviria para o cercamento de áreas públicas do 

município. 

 

 

 

5. ENCAMINHAMENTO 

Discutir sobre o corte do Cedro na próxima reunião do dia 28/01/13 (segunda feira). Os membros 

do CODEMA solicitaram que a prefeitura envie ao conselho os documentos referentes aos 

loteamento da Vila Carneiro (entrada do Bom Sucesso) e próximo da Exposição. 
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6. ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, o presidente Sandro Ferreira Coelho, agradeceu a presença de todos, 

encerrando a reunião às 19h16, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada vai assinada por 

mim, Gleiciele Aparecida da Silva Inácio, e pelos representantes do Conselho Municipal de 

Defesa e Conservação do Meio Ambiente. 

 


