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ATA DE REUNIÃO CODEMA 

Data: 14/03/2022 Horário de Início: 14h 

 

Horário de Término: 14h40 

Local: Google Meet  

 

Participantes: Letícia de Alcântara Moreira (Setor de Gestão Ambiental) 

Selmo Toelho (Setor de Gestão Ambiental) 

Thiago Zuccon e Silva (Departamento de Obras) 

João Paulo Bueno (Departamento de Educação) 

Lucimar Aparecida Góes (Departamento de Educação) 

Ítalo Rafael Costa Mira (Sociedade Civil) 

Rodrigo Natal da Rocha (Departamento Viação) 

José Acácio Bueno da Silva (Poder Legislativo) 

Nelson José Antônio (CIDAS) 

Pauta  1) Requerimento 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07;  

2) Pedido Prefeitura Municipal de Inconfidentes (Requerimento 

n°08); 

3) Mudanças de membros. 

 

A presente reunião foi realizada via Google Meet, e foi anunciada pelo aplicativo 

Whatsapp a todos os representantes do CODEMA com antecedência.  

Para começar, Letícia apresentou a todos os presentes as pautas da reunião, sendo 

elas: Requerimento 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07;  Pedido Prefeitura Municipal de Inconfidentes 

(Requerimento n°08); Mudanças de membros. 
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Seguindo, foi questionado se havia desejo para inserção de pauta, não havendo 

manifestações, a reunião foi iniciada.  

Após iniciou as pautas: 

- Requerimento n°01: em nome de Residencial Vista Alegre LTDA., o qual tratava 

de um pedido de substituição de 1 indivíduo arbóreo (renovação de uma licença concedida 

pelo CODEMA, em 2018), com motivo alegado de encontrar-se no meio da rua de acesso 

principal, podendo oferecer um risco futuro ao tráfego. O indivíduo está localizado no 

Loteamento Alta Ville, s/ n°, com altura aproximada de 15 metros e DAP de 90,7cm. 

Considerando as características e após votação, o requerimento foi aprovado e a autorização 

foi emitida.  

- Requerimento n°02: em nome de Roosevelt Rodrigo da Silva, o qual tratava de um 

pedido de limpeza de córrego, localizado Rua Pedro Bueno, s/ n°, com motivo alegado de o 

escoamento está comprometido pelo excesso de materiais. A respeito do referido 

requerimento, Letícia, apresentou a todos o que diz a Portaria do IGAM n°48/2019, a qual 

diz que esse tipo de procedimento está isento de outorga, no entanto, sujeito à autorização 

do IGAM. Dessa forma, chegou-se ao consenso de que o presente requerimento não compete 

ao CODEMA, por isso, o mesmo fora negado após votação.  

- Requerimento n°03: em nome da Prefeitura Municipal de Inconfidentes, o qual 

tratava de um pedido de substituição de 1 indivíduo arbóreo, com motivo alegado de o 

mesmo apresentar inclinação. O indivíduo está localizado na Rua Bárbara Heliodora, n°222, 

com altura aproximada de 6 metros e DAP de 50,94cm. Considerando as características e 

após votação, o requerimento foi aprovado e a autorização foi emitida.  

- Requerimento n°04: em nome de Maria de Roma, o qual tratava de um pedido de 

substituição de 2 indivíduos arbóreos, com a alegação de que os mesmos apresentavam risco 

de queda, haja vista sua acentuada inclinação. Os indivíduos estão localizados na Rua 

Prefeito Afonso Troyse, n°296, com altura aproximada de 5 metros e DAP de 49 e 52cm. 

Considerando as características e após votação, o requerimento foi aprovado e a autorização 

foi emitida.  

- Requerimento n°05: em nome de Maria de Lurdes da Silva, o qual tratava de um 

pedido de substituição de 1 indivíduo arbóreo, com a alegação de que irá construir no local. 

O indivíduo está localizado na Rua Antônio de Oliveira Lopes, n°107, com altura 
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aproximada de 3 metros e DAP de 25,14cm. Após visita e análise fotográfica pelo grupo, 

não ficou claro a real necessidade de remoção do indivíduo em questão, dessa forma, após 

discussões, ficou decidido que em primeiro momento o referido requerimento foi negado, e 

um memorando explicando a decisão e pedindo projeto que comprove a necessidade de 

remoção. A requerente poderá entrar com um novo pedido imediatamente.  

-Requerimento n°06: em nome de Patrícia Guidi Ramos Pistelli, o qual tratava de um 

pedido de substituição de 1 indivíduo arbóreo, com motivo alegado árvore de grande porte, 

com inclinação e galhos que ultrapassam a residência.  O indivíduo em questão está 

localizado na Engenheiro Álvares Maciel, n°50, com DAP de 73,24 e altura aproximada de 

9 metros. Após avaliação do CODEMA, entendeu-se que, do ponto de vista técnica, o 

indivíduo em questão não apresenta risco de queda. Dessa forma, o requerimento foi negado. 

Devendo a requerente observar sinais de inclinação e a mesma, poderá entrar com um novo 

pedido após período de 3 meses.  

- Requerimento n°07: em nome de Ailton do Couto, o qual se tratava de um pedido 

de substituição de 1 indivíduo arbóreo, com motivo alegado de conflito com a rede elétrica, 

danos na calçada e telhado. O indivíduo em questão está localizado na Rua Engenheiro 

Álvares Maciel, n°132, com altura aproximada de 7 metros e DAP de 44,58cm. Após análise, 

o grupo entendeu os danos que estão sendo causados e que a espécie, de fato, não é adequada 

ao local. Dessa forma, o requerimento foi aprovado e a autorização emitida.  

- Requerimento n°08: em nome da Prefeitura Municipal de Inconfidentes, o qual se 

tratava de uma Intervenção em APP, com motivo alegado de haver a necessidade de um 

espaço maior para que os maquinários da prefeitura sejam guardados. A intervenção diz 

respeito à diminuição da APP de 30 para 21 metros, em um pequeno espaço (quina). A 

intervenção se caracteriza como baixo impacto, pois, no local será construído um muro com 

cerca de 0,5m e não haverá supressão de vegetação nativa. Como proposta de mitigação, a 

Prefeitura Municipal propõe o plantio de 30 indivíduos arbóreos nas proximidades da 

intervenção. Após análise e discussões entre os presentes, o requerimento foi aprovado e a 

autorização emitida.  

Após, tendo-se finalizada a pauta dos requerimentos, Letícia, prosseguiu para a 

próxima pauta, a qual se tratava da atualização nos membros do Conselho, conforme previsto 

em Lei, baseando-se no nível de participação.  
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Dessa forma, as seguintes substituições foram propostas: 

- No grupo “representantes do setor organizada da sociedade”, sugeriu-se, a troca do 

titular Mark dos Anjos Pereira, por Lilian Andrade Vilela Pinto, sendo que o anterior titular 

passará a ser suplente;  

- No grupo “pessoas comprometidas com a questão ambiental”, sugeriu-se como 

titular Ítalo Rafael Costa Mira (anterior suplente) e como suplente, Juliana Furlanetto, que é 

membro do Grupo Guardiões do Mogi.  

- No grupo “Fundação Carlos Rocha”, sugeriu-se como titular Alexandre Lopes, e 

como suplente fica mantido Jane Massari de Moura.  

- No grupo “representante do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

Sustentável (CIDAS)” foi sugerido Nelson José Antônio, que já participa ativamente do 

Conselho.  

- No grupo “cidadão sem vínculo com as instituições representadas”, sugeriu-se 

Selmo Carlos Gonçalves, que também já participa das reuniões e que será desvinculado do 

Departamento de Agricultura e Gestão Ambiental.  

Vale mencionar que as duas últimas cadeiras citadas foram criadas a partir da Lei 

Municipal n°1.434 de 2022, a pedido do Setor de Gestão Ambiental. Todas as sugestões 

foram aprovadas pelo grupo e a Portaria será elaborada e publicada posteriormente.  

Por fim, não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. Letícia 

agradeceu a presença de todos e informou que a presente ata será enviada no grupo do 

CODEMA no Whatsapp e será assinada pelos presentes assim que possível.  

 

Assinatura dos presentes:  

 

 

 


