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ATA DE REUNIÃO CODEMA 

Data: 14/07/2021 Horário de Início: 10h 

 

Horário de Término: 11h00 

Local: Google Meet  

 

Participantes Letícia de Alcântara Moreira (Setor de Gestão Ambiental) 

Selmo Toelho (Setor de Gestão Ambiental) 

Nelson José Antônio (CIDAS) 

Thiago Zuccon e Silva (Departamento de Obras) 

João Paulo Bueno (Departamento de Educação) 

Lucimar Aparecida Góes Garcia (Departamento de Educação) 

Ítalo Rafael Costa Mira (Sociedade Civil) 

Lilian Andrade Vilela Pinto (Setor Organizado da Sociedade) 

José Acácio Bueno da Silva (Poder Legislativo) 

Pautas 1) Requerimento 11, 12, 13 e 14; 

1) Criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico;  

2) Informes gerais. 

 

Por conta das restrições impostas pela pandemia COVID-19, a reunião foi realizada 

via Google Meet, e foi anunciada pelo aplicativo Whatsapp a todos os representantes do 

CODEMA com antecedência.  
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Iniciando a reunião, Letícia informou a todos que a reunião seria gravada, afim de 

facilitar a transcrição da mesma, não havendo objeções, a gravação foi iniciada. 

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

elas: Requerimento 11, 12, 13, 14 e 15; Criação do Fundo Municipal de Saneamento 

Básico; Informes gerais. 

Seguindo, foi questionado se havia desejo para inserção de pauta, não havendo, 

deu-se início a reunião.  

 

Após iniciou as pautas: 

 

- Requerimento n°11: em nome de José Canela, trata-se de um pedido de 

substituição. O motivo alegado foi: está comprometendo o telhado de sua residência. 

Tratando-se de uma parte de uma moita de bambu. Foi comentado que para bambu não 

existe legislação específica e considerando os danos causados pela espécie, o requerimento 

foi aprovado e a licença emitida.  

- Requerimento n°12: em nome de Iracema Godoy de Lima, trata-se de um pedido 

de substituição, sendo que a substituição já foi realizada. O motivo alegado foi: não é uma 

espécie adequada para arborização e está causando danos na residência. Com a visita ao 

local, observou-se que a espécie é de fato inadequada, tratando-se de uma Fícus 

benjamina. Não havendo objeções, o requerimento foi aprovado e a licença emitida. 

- Requerimento n°13: em nome de Fátima Pereira da Cunha, trata-se de um pedido 

de renovação de licença, a qual foi emitida em 2018, porém, na espécie a ser suprimida 

havia um ninho de pássaro, fato que impossibilitou a substituição. O motivo alegado para o 

requerimento foi de que a espécie oferecia risco de queda, o que foi corroborado em visita 

ao local. Não havendo objeções, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.  

Nesse momento, os membros relembraram a importância de que a substituição 

aconteça no prazo pré-estabelecido por esse conselho, e que é de suma importância que o 

requerente esteja ciente dessa necessidade.  

Requerimento n°14: em nome de Bruna Bonamichi, trata-se de um pedido de poda, 

que pode ser caracterizada como drástica, haja vista que se trata de um grande galho do 

lado direito do indivíduo arbóreo. O motivo alegado para o requerimento foi de que o 
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galho em questão está causando danos na residência, o que foi comprovado em visita ao 

local. Não havendo objeções, o requerimento foi aprovado e a licença emitida. Como se 

trata de uma poda, a requerente fica isenta da doação de mudas a este conselho, assim 

como, não é obrigada a realizar a substituição.  

No que se refere ao requerimento acima, o CODEMA concluiu que a poda não 

causará danos ao indivíduo, inclusive, a poda pode trazer benefícios diretos à sustentação 

do mesmo.  

 Após discussão sobre os requerimentos, passou-se para a pauta seguinte, que trata 

da criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico.  

 Anterior à reunião, Letícia, enviou por meio do grupo do CODEMA no aplicativo 

do Whatsapp um projeto de lei que tem como objetivo criar o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico de Inconfidentes, bem como, atribui ao CODEMA a gestão e o 

controle do mesmo. Letícia, fez uma breve explanação do projeto de lei supracitado, bem 

como, agradeceu aos que retornaram sugestões para melhorar o mesmo. Depois, Letícia, 

explicou a todos o intuito da criação deste fundo, sendo que o principal é a captação de 

recursos da Arsae, os quais serão utilizados nos eixos do saneamento dentro do território 

do município. Letícia, também explicou que irá submeter o município a tal recurso, 

alertando que não será de imediato, pois serão necessárias revisões no Plano Municipal de 

Saneamento e a lei precisa passar pelos tramites legais necessários. Após, os presentes 

fizeram seus comentários a respeito do tema, assim como, reconheceram a importância da 

iniciativa. Sendo assim, Letícia, perguntou se todos concordavam com colocar o 

CODEMA como responsável pelo fundo, motivo pelo qual essa pauta entrou em questão. 

Não havendo objeções, o projeto de lei será encaminhado para o jurídico e posteriormente 

para votação na Câmara de Vereadores.  

 Após, foi passado a todos os presentes os informes gerais, sendo eles: 

- Foi informado a todos a necessidade da criação de critérios para o pagamento de serviços 

ambientais, haja vista que os pagamentos foram iniciados e novos produtores entraram no 

projeto. Dessa forma, uma das pautas da próxima reunião é decidir quais serão os critérios 

para o pagamento de novos produtores.  

- Na última reunião, ficou decidido que o “Loteamento do Guri” seria notificado, para que 

o referido empreendimento fizesse esclarecimentos a respeito das áreas degradas e da área 
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verde. Foi informado a todos que a notificação foi enviada e respondida, os documentos 

foram enviados ao promotor e o Setor de Gestão Ambiental aguarda respostas.  

-A pedido da Polícia Ambiental, o requerimento do Sr. Richard Bailoni foi alterado (o 

solicitante havia pedido a substituição de 15 indivíduos, no entanto, havia em torno de 25, 

dessa forma, a substituição na Mina Santa Clara foi aumentada de 150 para 200 mudas).  

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:  

 


