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MEMÓRIA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA 

 

 

DIA: 27 de janeiro                                                          HORÁRIO: 17 horas 

LOCAL: Espaço UAITEC (antigo CVT) 

REUNIÃO PRESIDIDA POR: Fernando Esteves 

SECRETARIADA POR: Gleiciele Aparecida da Silva Inácio. 

 

Aos vinte e sete dias de janeiro do ano de dois mil e catorze, no espaço UAITEC 

(antigo CVT) – localizada Rua Nicolau Scarpa, nº 332 Centro – Itanhandu MG, às 

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 décima primeira 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 para o Sr. Fernando Esteves que presidirá esta reunião. Foi aprovada pauta 

apresentada, e o item 4.3 Discussão sobre a Lei 665/2009 foi substituído pela apresentação 

realizada pelo Sr. Marcelo Esteves sobre o Projeto "Plano Municipal de Arborização Urbana". A 

substituição aprovada pelos membros participantes. Incluiu-se nos informes o andamento da elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

 

 

2. ASSUNTOS GERAIS 

4.1) Aprovação da Carteirinha: O Sr. Fernando apresentou ao conselho o modelo de como seria 

a nova carteirinha do CODEMA e que estava aberto a sugestões e a mudanças. O Sr. Alexandre, 

Sargento da Polícia Ambiental sugeriu que fosse acrescentada a descrição da sigla CODEMA na 

Carteirinha (na parte da frente). Foi sugerido também, por outros membros, a inserção de algum 

texto no verso, exemplo: Lei Codema nº 602/2007 e algumas informações pertinentes a atuação 

dos membros do conselho. Obs.: Custo R$ 12,00 por carteirinha. O modelo de carteirinha foi 

aprovado pela unanimidade dos conselheiros.   

4.2) Apresentação da Granja Mantiqueira: A seguir o Sr. Fernando passou a palavra para o Sr. 

Rafael Batista Corrêa, representante da Granja Mantiqueira, que passou a apresentar o sistema de 

tratamento de efluentes do empreendimento que ocorre através de processo físico-químico. No 

que diz respeito ao tratamento dos efluentes da Avicultura Santa Clara, empreendimento situado 

no Município de Passa Quatro. O Sr. Rafael esclareceu que os mesmos são tratados sim nas 

instalações da Granja Mantiqueira, empreendimento situado no Município de Itanhandu, sendo 
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este um procedimento autorizado e que consta do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento. Quando questionado sobre o que aconteceu com a qualidade da água do Rio 

Verde, o Sr. Rafael apontou que existem diversos lançamentos irregulares no rio, inclusive o 

lançamento de esgoto doméstico in natura. O Sr. Fernando perguntou ainda sobre o tratamento 

dos esgotos domésticos da Granja Mantiqueira. O Sr. Rafael apontou que são utilizados conjuntos 

de fossa-filtro-sumidoro em algumas instalações e que em outras são utilizados conjuntos de fossa 

séptica sem sumidoro. O Sr. Rafael salientou ainda que é importante que seja realizado um 

processo de recuperação do Rio Verde e se colocou à disposição para colaborar nesse sentido. A 

Sra. Isabel convidou o Sr. Rafael para participar das reuniões técnicas de elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Após a apresentação do Sr. Rafael o CODEMA debateu qual 

seria o próximo empreendimento a ser convidado e acordou-se convidar os empreendimentos 

localizados mais a montante do Rio Verde inicialmente. Acordou-se também que, daqui para 

frente, as apresentações deverão ser realizadas em reuniões extraordinárias para não atrapalhar o 

andamento das deliberações correntes. Desta forma será convidado representante da Recria da 

Granja Iana para uma próxima reunião extraordinária, a ser agendada para o dia 14/02/2014.  

4.3) Apresentação sobre o Projeto para Elaboração Plano Municipal de Arborização 

Urbana: O Sr. Marcelo Esteves fez uma apresentação aos membros do CODEMA sobre o Projeto 

para Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, onde foram expostos as etapas de 

como será elaborado esse plano. Foram distribuidos entre os membros o projeto escrito além dos 

02 orçamentos de lixeira. A secretaria executiva ficou responsável por encaminhar o projeto e os 

orçamentos aos demais membros. O Sr. Sandro sugeriu que seja incorporado um estagiário que 

possa ajudar no diagnóstico que será realizado ao decorrer do da elaboração do plano. O Sr. 

Marcelo Esteves disse que não teria nenhum problema quanto ao estágiario.  Sugeriu-se que esse 

estágiario seja do Institituto Federal onde funciona um curso de meio ambiente. O Sr. Fernando 

explicou que o CODEMA não poderia ter estágiario, mas que estudaria a possibilidade de se 

arrumar um estágiario para auxiliar no plano pela Prefeitura Municipal.  

4.4) Poda de 118 árvores e 120 bambus a pedido da CEMIG: Foi solicitado pelos conselheiros 

que quando da emissão do documento autorizativo do CODEMA seja incluído que as "podas 

deverão seguir o manual CODEMA e as boas práticas de poda, manual CEMIG.  A poda das 

árvores foi APROVADA. Ressaltou-se que o documento autorizativo deverá ser elaborado o mais 

breve possível  para que a CEMIG possa realizar os trabalhos. 

 

 

 

4. INFORMES 

- Balanço de Presença dos Conselheiros do CODEMA: Foi passado aos conselheiros o balanço de 

presença do ano anterior, onde estavam expressas as presenças e ausências durante as reuniões que 

ocorreram no ano de 2013. 

- O Sr. Fernando exibiu aos fotos do plantio de 15 árvores nativas que foram plantadas as margens 

do rio Verde, próxima à ponte da Santa Casa, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 

parceria com o Codema. 

- O Sr. Fernando apresentou e leu o documento que foi encaminhado ao ICMBio solicitando 1200  

mudas para recuperação das matas ciliares dos rios Verde e Passa Quatro. 

-O Sr. Fernando informou que o documento, elaborado pelo Codema sobre a denúncia de queima 

de jeans e couro no bairro Nossa senhora de Fátima e que foi encaminhado para o fiscal geral da 

Prefeitura para providências, e entregou a cópia do documento para a Secretaria Executiva do 

Codema. 
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5. ENCAMINHAMENTO 

- Convite para a Recria da Granja Iana e agendamento de reunião extraordinária para o dia 

14/02/2014. 

- Agendamento para próxima reunião ordinária de: discussão sobre a Lei 665/2009, avaliação do 

pedido de supressão da árvore próxima a Escola Felipe dos Santos, reavaliação do pedido de 

supressão do Cedro próxima a Prainha. 

 

 

 

6. ENCERRAMENTO 

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

encerrando a reunião às 20hs, 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. 

 


