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MEMÓRIA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA 

 

 

DIA: 29 de Agosto de 2013                                                             HORÁRIO: 18:30 horas 

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

Centro, Itanhandu MG. 

REUNIÃO PRESIDIDA POR: Virginia de Siqueira Barros 

SECRETARIADA POR: Stella Souza Guida 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, na sala de reunião da 

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

às dezoito e trinta 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 sexta reunião ordinária. 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 Ferreira Coelho, cumprimentou a todos os presentes iniciando a reunião. Passando 

a palavra a Sra. Virginia que presidirá esta reunião. Foi aprovada a ata da última reunião e pauta 

apresentada, após a inserção de um novo item: o inicio de um novo livro ata para o CODEMA. 

 

 

2. ASSUNTOS GERAIS 

Foi aprovada abertura do novo livro ata e encerramento do antigo; 

Foram apresentados logotipos do CODEMA para ser analisados via email; 

A Câmara Técnica (CT) do Regimento Interno (RI) se comprometeu em apresentar a minuta do 

RI para a próxima reunião; 

A Sra. Stella Guida fez uma apresentação sobre a Legislação Ambiental e Gestão Ambiental 

Municipal, explicando o que é responsabilidade do governo e quais as responsabilidades do 

município; 

Decidiu-se inserir as atas das reuniões do CODEMA no site da Prefeitura; 

Foi apresentada a nota de compra de mudas para a compensação do corte de uma árvore, 

autorizado pelo conselho, solicitado pelo Sr. José Rogério Mendes. 
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3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE PARECERES: 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº  005/2013 

 

 

Solicitante / Motivo 

A Sra. Ellenice Poso solicitou o corte de 01 árvore (espécie desconhecida) devido a 

causa de danos à calçada e a frequência de pessoas caindo e/ou escorregando. 

 
Resultado 

Não autorizada. 

 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº  006/2013 

 

Solicitante / Motivo 

A Sra. Maria Inês Romagnolli Fonseca solicitou corte de 01 árvore (espécie 

desconhecida), pois está levantado o passeio e sujando a sua calha com folhas. 
 

Resultado 

Não autorizada. A solicitante será orientada sobre a questão de crimes ambientais por 

tentativa de matar árvores em local público (Lei Nº 9.605/98).  

 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº  007/2013 

 

Solicitante / Motivo 

O Sr. Sebastião Ribeiro Pinto solicitou o corte de 01 árvore (espécie desconhecida), 

sem motivo especificado. 

 
Resultado 

Em análise. O CODEMA fará nova avaliação.  

 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore 

nº  008/2013 

 

 

Solicitante / Motivo 

A Prefeitura solicitou o corte de 06 árvores (02 paineiras e 04 espécies 

desconhecidas), situadas no Matadouro Municipal, para reforma das baias para 

suínos devido às adequações das normas de vigilância sanitária. 

 
Resultado  
Em análise. A Prefeitura deverá informar ao CODEMA se a área é urbana ou rural, 

caso seja urbana deverá apresentar projeto da obra para que o conselho possa 

deliberar sobre o corte. 

 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº 009/2013 

Solicitante / Motivo 

O Sr. Alípio Augusto Guedes da Silva solicitou corte de 01 árvore, pois ETA 

trazendo risco a transeuntes estrada Cardeal Motta, km 7,5. 

Resultado 

Em análise. A Prefeitura consultará DER sobre competência de autorização do corte 

de árvore, pois está nas proximidades da MG – 158.   
 

 

 

4. INFORMES 

A Sra. Stella Guida apresentou fotos com reclamações de munícipes sobre a coleta do lixo do bairro 

Jardim, que ficou 02 semanas sem ser coletado;  

A moradora Sra. Luiza Meireles, bairro Jardim, solicitou que fosse completado o cano que liga o 

esgoto ao rio; 

O CODEMA recebeu denúncia sobre a empresa de lavanderia que esta funcionando no bairro 

Industrial, na antiga SANDEX. para saber se ela possuem licença ambiental e sobre o que fazem 

com os dejetos - que já foi verificado que esses dejetos estão sendo jogados diretamente no rio;  

A Sra. Stella informou que a Semana da Árvore está chegando e se alguém tivesse alguma sugestão 

de ação enviasse via email e informou sobre as Oficinas de Planejamento Participativo – OPP, que 



 
    CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2013 - 2017 

faz parte do Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental da Serra da Mantiqueira – 

APASM, que irá acontecer no dia 16 de setembro e que a Prefeitura certamente será convidada a 

participar e ressaltou que nesse dia a reunião será com as Prefeituras da região e que é de suma 

importância que Itanhandu participe. 

 

 

6. ENCERRAMENTO 

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

encerrando a reunião às 21hs, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada vai assinada por mim, 

Stella Souza Guida e pelos representantes do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio 

Ambiente. 

 


