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MEMÓRIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA 

 

 

DIA: 26 de Setembro de 2013                                                  HORÁRIO: 18:00horas 

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

Centro, Itanhandu MG. 

REUNIÃO PRESIDIDA POR: Isabel Andrade Pinto 

SECRETARIADA POR: Stella Souza Guida 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 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 sétima reunião ordinária, estando presentes os 

conselheiros que assinaram folha apropriada. 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. 

Sr. Sandro dá as boas vindas aos membros do Conselho e passa a palavra a Sra. Isabel que 

conduzirá a reunião.  Sra. Isabel sugere que seja estabelecido o teto para a reunião de 2 horas e 

submete a pauta à aprovação e questionando se há algum outro assunto a ser incluído na pauta. 

A plenária aprova o teto e a pauta sem nenhuma nova inclusão. Sra. Stella fala da necessidade 

da reunião ser bem conduzida para que o registro seja feito de forma efetiva. A aprovação da 

última ata foi deixada para a próxima reunião, devido à falta de coesão do texto final.   

 

 

 

2. ASSUNTOS DA PAUTA 

Escolha da logomarca do CODEMA – a partir das 06 logomarcas, sugeridas pelo conselheiro 

Sr. Marcelo da Fonseca, posta em votação, foi escolhida a logomarca que fará parte dos 

documentos oficias do CODEMA; Autorização para intervenção em APP as margens dos 

rios Passa Quatro e Verde, em trechos que atravessam o perímetro urbano do município 

de Itanhandu em uma extensão em aproximadamente 6,869 Km – Sr. Fernando apresentou 

a situação, se comprometeu a enviar a documentação para análise dos conselheiros e requereu o 

agendamento de uma reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto. A Sra. Isabel sugere 

uma nova reunião para o dia 04 de outubro de 2013, às 17h, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal; Autorização de corte de árvores no Matadouro - A Sra. Stella questiona a 

distância das árvores em relação ao rio e ressalta que o rio não consta no projeto apresentado e 

não fica claro se o Matadouro encontra-se em área rural. O Sr. Tales afirma que o Matadouro 
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está em área urbana e o Sr. Fernando confirma a informação. O Sr. Fernando fala dos avanços 

na gestão do CODEMA e fala da autonomia que o conselho tem para deliberar sobre 

intervenção em APP. O Sr. Tales explica a necessidade de construção das baias. A Sra. Josiane 

questiona sobre possibilidade de mudar a obra de lugar; Deliberação de corte de árvores 

diversas – Sra. Isabel sugeriu que toda documentação sobre este assunto seja enviada com 

antecedência, por email a todos os conselheiros. Sra. Stella sugeriu que seja estipulado um dia 

da semana para que uma equipe de conselheiros façam as vistorias de corte de árvores. Sr. 

Tales sugere a elaboração de planejamento de arborização urbana e o resgate da comissão para 

o Planejamento Urbano do Município. Sr. Fernando falou da importância deste conselho enviar 

uma resposta aos requerentes das solicitações de corte de árvore e da autorização do corte de 

árvores mediante compensação. Sra. Cristina sugere a elaboração de um regulamento para o 

planejamento para dinamizar os trabalhos do conselho para que este não fique apenas 

discutindo corte de árvores. Cria-se então uma comissão de vistoria, que será rotativa, composta 

pelos seguintes membros Cristina, Sandro, Stella e Tales. Sr. Tales sugere que o conselho 

escolha pelo menos 10 espécies de árvores, apropriadas para urbanização, que possam ser 

requeridas no ato compensatório e ressalta a importância de se plantar uma nova árvore no local 

onde foi aprovado o corte. Sr Sandro, concordando, ressalta a importância da escolha das 

espécies para que no futuro a árvore que for plantada não tenha que ser cortada. Fica, então, 

agendada a primeira vistoria a ser realizada pela comissão que será no dia 04 de outubro de 

2013, às 16h. Nesta vistoria a comissão fará uso da Chave da Universidade de Viçosa. 

Formação de uma comissão para criar um formulário para regularização de obras em APP, 

composta por Fernando, Tales e Cristina. 

 

 

 

3. INFORMES 

Sr. Fernando informa que o CODEMA deverá indicar 01 de seus membros para compor a 

comissão de Plano Municipal de Saneamento, de acordo com a Lei 11.445/07. Sra. Stella 

informa que haverá a capacitação da Lei 140/2011 e CODEMAS na Floresta Nacional de Passa 

Quatro, em outubro, mas ainda sem definição do dia. Pede também a alteração do dia das 

reuniões do CODEMA, alegando que a EMATER não poderia comparecer se as reuniões 

continuassem neste dia. O conselho discute e sugere que as suas reuniões ordinárias fiquem 

para a última segunda feira de cada mês, sendo a próxima agendada para o dia 28 de outubro de 

2013. Sr. Sandro reintera a importância do plantio de novas árvores na zona urbana do 

município. 

 

 

 

4. ENCAMINHAMENTO 

Enviar Manual de Arborização Urbana para os membros do Conselho por email. Pegar 

documentação da imagem da logomarca com Marcelo. Os endereços e documentos das vistorias 

devem ser encaminhados com antecedência por email. viii) Sugestão de pauta - Apresentação da 

comissão técnica constituída para discutir critérios de compensação por corte de árvores. Iniciar 

Planejamento de Arborização Urbana. Indicação de um membro para a comissão do PMS. 

Formação de uma comissão para criar um formulário para regularização de obras em APP, 

composta por Fernando, Tales e Cristina. 
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5. 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. 

 


