
 
    CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2013 - 2017 

 

 

 

MEMÓRIA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA 

 

 

DIA: 26 de maio                                                                        HORÁRIO: 17 horas 

LOCAL: Salão Iara Flores 

REUNIÃO PRESIDIDA POR: Stella Guida 

SECRETARIADA POR: Stella Guida. 

 

Aos vinte e seis dias de maio do ano de dois mil e catorze, na Salão Iara Flores – 

localizada Rua Oscar Guedes, 27, 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 quinta 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: 

 

APROVAÇÃO DA PAUTA/ APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 

O Sr. Sandro Ferreira Coelho, cumprimentou a todos os presentes iniciando a reunião. Agradeceu 

a presença de todos, passando a palavra para a Sra. Stella que iniciou com a leitura e aprovação 

da pauta da última reunião. A Pauta foi aprovada por todos. 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

Leitura da Ata da 14ª Reunião Ordinária; A Sra. Cristina inicia a leitura da ata a todos os 

conselheiros e questiona a questão da compensação. A Sra. Stella esclarece que ainda não foi 

decidido este assunto. O Sargento Alexandre explana a respeito do caso e lembra que quem foi 

autuado foi a Prefeitura e que cabe ao Estado solucionar. O Sr. Fernando explica a situação dos 

recursos. A Sra. Jose fala a respeito das multas. A Sra. Cristina continua a leitura. A Sra. Luciana 

esclarece que o laudo foi modificado e entrega a sua nova versão. A Sra. Jose esclarece que é 

necessário a apresentação de um novo projeto a Secretaria de Obras. A leitura é encerrada e a Ata 

aprovada. Leitura da Ata da 3ª Reunião Extraordinária; O Sr. Fernando inicia a leitura e 

questiona sobre o poder de criação de uma DN pelo CODEMA. Explana ainda sobre a 

necessidade de verificar se este conselho é normativo, caso negativo, reforça a importância de o 

torná-lo. O Sargento Alexandre questiona se o município possui Plano Diretor. O Sr. Fernando 

responde negativamente e continua a leitura. O Sr. Marcelo Chaves informa que em 2000 sabia-se 

quantas aves havia no município de Itanhandu e questiona se existem dados do numero de aves 

nos dias atuais. O Sr. Fernando esclarece que não possui estes dados e termina a leitura da ata. Ata 

aprovada.  4.1 Leitura e assinatura da Manifestação; A Sra. Stella inicia a leitura da manifestação e 

a coloca em votação. A manifestação é aprovada e assinada pelos conselheiros. 4.2 Leitura e de 

autorização de intervenção em APP no bairro Ipê Amarelo. O Sr. Fernando esclarece sobre a 

necessidade de intervenção em app para a ampliação da estação de tratamento de esgoto no bairro Ipê 

Amarelo e apresenta a AF do projeto.  
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INFORMES  

1) Sra. Stella explica o Projeto enviado ao Fundo Nacional de Direitos Difusos - FDD, que visa  

a capacitação dos CODEMAS de Itanhandu e Itamonte. 

2) Sra. Cristina explica sobre a conversa que teve com o Promotor Regional Ambiental a 

respeito da situação das granjas no município de Itanhandu e que o Promotor se colocou a 

disposição para conversar com o CODEMA para esclarecimentos. 

3) O Sr. Edinei fala sobre a área de plantio para a compensação da ES Industria e Comercio de 

Plásticos. 

4) O Sr. Fernando entrega o parecer técnico entregue a SMA sobre uma obra as margens do Rio 

Passa Quatro. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Escanear e enviar a AF do projeto Ipê Amarelo a todos os conselheiros; 

 

 

ENCERRAMENTO 

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

encerrando a reunião às 19 horas, 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. 

 


