
 
    CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2013 - 2017 

 

MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA 

 

DIA: 25 de novembro                                                           HORÁRIO: 17:15 horas 

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

Centro, Itanhandu MG. 

REUNIÃO PRESIDIDA POR: Isabel de Andrade Pinto 

SECRETARIADA POR: Stella Souza Guida   

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 dezessete horas e quinze minutos, 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 nona 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. Isabel que presidirá esta reunião. Foi aprovada a ata da última 

reunião e pauta apresentada, com a inclusão do item: análise de documentação de novo 

loteamento. 

 

2. ASSUNTOS GERAIS 

Procedimento de identificação do destino das mudas recebidas pelo CODEMA a título de 

compensação. A Sra. Isabel explica o processo de transparência na compensação ambiental 

proposto. Após breve discussão sobre o assunto, com questionamento e considerações sobre a 

transparência no processo ficou decidido pela plenária que as mudas serão entregues no Instituto 

SuperAÇÃO, no(s) dia(s) estipulados pelo Instituto para recebimento, sendo cadastradas e 

numeradas pelos mesmos, facilitando assim o rastreamento das mudas recebidas. Após os 

cadastros das mudas estas serão encaminhadas para a Escola Fazenda e/ou outro local a ser 

definido pela Prefeitura Municipal onde aguardarão o plantio. Aprovação do modelo de 

documento que autoriza o corte de árvores. Após apresentação do documento de autorização e 

incorporação de alterações sugeridas pelo Sr. Fernando, o mesmo foi aprovado. Ficando aqui 

registrado que, em caso simples ou de extremo risco de queda, a autorização da supressão de 

vegetação poderá ser feita pelo então Secretário Municipal de Meio Ambiente sem consultar o 

CODEMA, bastando apenas informá-lo. Solicitação de regularização de obra em APP no 

Bairro Estiva. A documentação foi encaminhada ao CODEMA via ofício do Secretário 

Municipal de Obras para a Presidência do Conselho. O Sr. Tales apresentou o projeto onde se 

solicita a regularização de uma obra às margens de um pequeno córrego, já parcialmente 

canalizado. O Sr. Tales explica que o proprietário não possui nenhum documento ou nota fiscal 

que comprove a data de execução do projeto. Após discussão, o CODEMA solicita junto a 

Prefeitura Municipal um laudo técnico sobre a área em questão para se certificar que ela ainda se 

configura como APP e, caso a área já não apresente esta caracterização, o conselho sugere que a 

prefeitura faça a canalização do córrego e descaracterização da APP junto a SUPRAM, para que 
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possa regularizar a obra. Solicitação de vistoria do CODEMA na Rua do Matadouro 

Municipal para verificação de possíveis construções em APP. A vistoria foi marcada para o dia 

26 de novembro, às 14 horas e será realizada por uma comissão, formada para esta vistoria, 

composta pelos membros do conselho: Ivan, Tales e Stella. Análise de documentação de novo 

loteamento. O Sr. Tales apresentou o projeto de um novo loteamento localizado na Estrada do 

Jardim, em frente à Escola Fazenda para ser analisado pelos membros do conselho. O CODEMA 

solicita que o empreendedor realize o Licenciamento Ambiental junto a SUPRAM e prefere se 

manifestar em momento oportuno. 

 

3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE PARECERES: 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº 009/2013   

 

Solicitante / Motivo 

Alípio Augusto Guedes da Silva solicitou o corte de 01 árvore (espécie 

desconhecida) que está trazendo risco a transeuntes estrada Cardeal Motta, Km 

7,5.  
Resultado 

Autorizada, devido à apresentação do Oficio nº 134/2013 do DER autorizando a 

supressão. Compensação: uma cerca para mudas. 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº 011/2013 

Solicitante / Motivo 

Carlos Nemeth solicitou o corte de 01 árvore (Pereira) para fins de construção.  

Resultado 

Emitir autorização e recibo. 

Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore. 

nº013/2013  

Solicitante / Motivo 

Antônio Carlos Pereira solicitou o corte de 16 árvores (diversas espécies) para 

limpeza de terreno para construção. 
Resultado 

Não autorizado. Para nova análise o CODEMA solicita a apresentação de 

estudos sobre a angulação e geologia do solo 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore 

nº  018/2013 

 

Solicitante / Motivo 

Prefeitura Municipal de Itanhandu solicitou o corte de 26 árvores (Magnólia) 

para substituição por espécies adequadas à via urbana. 
Resultado  
Não autorizado. Sugere-se que seja feita uma poda no local. 

Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore 

nº  019/2013 

 

Solicitante / Motivo 

Escola Estadual Professor Souza Nilo solicitou o corte de 01 árvore (espécie 

desconhecida) que está eferecendo riscos à população, pois ela se encontra oca e 

com uma altura elevada. 
Resultado  
Autorizada. Compensação: Realização de atividade de Educação Ambiental 

dentro da escola, com plantio de uma muda com proteção (cercamento). O 

CODEMA se disponibiliza para realização de palestra na escola. 
Relatório 

Vistoria 

Técnica de 

Corte de 

Arvore 

nº  020/2013 

 

Solicitante / Motivo 

Prefeitura Municipal de Itanhandu solicitou a poda de um bambuzeiro para 

melhorar a iluminação da ponte (segurança pública) e limpeza local. 

Resultado  
Autoriza. Poda cuidadosa do local.  
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4. INFORMES 

Encaminhamentos em atendimento aos ofícios enviados pelo CODEMA à Prefeitura de 

Itanhandu a respeito das queima de resíduos sólidos. Ficou acordado o agendamento de uma 

reunião entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Presidente do CODEMA e a Secretaria 

Executiva do Conselho. Resultados da avaliação da árvore localizada na rua Rio Preto, Vila 

Carneiro. A Sra. Stella esclarece que a equipe do Instituto SuperAÇÃO esteve no local para 

avaliar as árvores em questão e sugeriu apenas uma poda, pois as árvores se encontram em um 

barraco localizado atrás de uma casa. Ela também informa que o solicitante a questionou sobre a 

equipe do CODEMA que não compareceu para fazer a avaliação. Fica estabelecido que no dia 27 

de novembro, às 14 horas, a equipe do CODEMA, composta por Cristina e Sandro, comparecerá 

ao local. Avaliação dos lugares para possíveis plantios de mudas de compensação nas áreas 

urbanas. O Sr. Marcelo ainda não conseguiu verificar os lugares para possíveis plantios na área 

urbana, mas se compromete a andar pela cidade para fazer um levantamento com indicação dos 

possíveis locais em um mapa do município. Compensação Ambiental: A Prefeitura Municipal 

informa que já foram plantadas 75 mudas, referentes ao corte das 05 árvores retiradas do 

matadouro municipal, sendo 25 plantadas na área do matadouro municipal e 50 plantadas na área 

da Escola Fazenda. Brigada de incêndio e das águas: a Sra. Stella pede aos conselheiros que 

amadureçam a ideia da formação de uma brigada de incêndio e das águas, aproveitando que o 

IBAMA disponibiliza cursos para estes fins gratuitamente. 

 

5. ENCAMINHAMENTOS 

O conselho sugere que sejam incluídas lixeiras para vias públicas como forma de compensação 

ambiental e que comecemos a pensar em uma campanha voltada para a limpeza publica do 

município. 

Os membros do CODEMA sugerem elaboração de uma carteirinha de identificação, que possa ser 

apresentada durante as vistorias. Para este fim será necessário que cada conselheiro envie, por 

email, uma foto 3x4 para a elaboração da mesma. 

Fica a cargo da secretaria executiva verificar se o CODEMA possui o respaldo jurídico para 

multar ou punir em caso de cortes de arvores não autorizados ou em qualquer outro ação que 

cause danos ambientais ao município. Ficou acordada ainda que será agendada reunião com a 

Polícia Ambiental de Minas Gerais para que sejam feitos os devidos esclarecimentos sobre como o 

CODEMA deve atuar na fiscalização/punição de danos ambientais. 

Solicitou-se à secretaria executiva que envie o recibo das mudas plantadas para Prefeitura 

Municipal a titulo de compensação. 

Devido ao período de festas de final de ano, a próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 

16/12, às 17:00, na sede da Prefeitura Municipal de Itanhandu. 

 
 

 

6. ENCERRAMENTO 

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

encerrando a reunião às 19hs, 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. 

 


