PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
R. Eng. Álvares Maciel, 190 - Centro, 394 – Inconfidentes/ MG

ATA DE REUNIÃO CODEMA
Data: 09/09/2021

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)
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)

Pauta
1) Requerimentos 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31.
2) Criação do Regimento Interno
3) 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.
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.
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Para começar, Letícia apresentou a todos os presentes as pautas da reunião, sendo
elas: Requerimentos 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31; Criação do Regimento Interno;
e Informes Gerais. Seguindo, foi questionado se havia desejo para inserção de pauta, a Profa.
Lilian sugeriu a inserção de uma pauta, sendo ela, as fossas biodigestoras que serão
fornecidas pela COPASA para produtores incluídos no Programa PROMANANCIAIS.
Após iniciou as pautas:
- Requerimento n°20: em nome de Maria Tereza Cézar, trata-se de um pedido de
substituição de dois indivíduos não identificados. O motivo alegado foi: indivíduos sem vida
e com risco de queda. Considerando as características, o requerimento foi aprovado e a
licença emitida.
- Requerimento n°21: em nome de Flávio Fernandes Fernandes, trata-se de um
pedido de substituição de uma sibipuruna. O motivo alegado foi: Estufamento da calçada,
atrapalha a entrada do comércio e apresenta risco de queda. Após discussões, o requerimento
foi aprovado e a licença foi emitida.
- Requerimento n°22: em nome de Lucinéia Xavier Rezende, trata-se de um pedido
de substituição de dois indivíduos, da espécie Guapuruvu. O motivo alegado foi: os mesmos
apresentam risco de queda. Considerando as características da espécie e o risco eminente de
queda, o requerimento foi aprovado e a licença foi emitida.
- Requerimento n°24: em nome de Maria José Pereira, trata-se de um pedido de
substituição de três indivíduos, sendo duas Leucenas e uma Sangra d’água. O motivo alegado
foi que os indivíduos conflitam com a rede elétrica, sobretudo, quando há a ocorrência de
ventanias. Após discussões dos presentes, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.
- Requerimento n°25: em nome de Bethania Regina de Oliveira, trata-se de um
pedido de substituição de um indivíduo arbóreo, da espécie Leucena. O motivo alegado foi:
crescimento irregular, com risco de queda e com proximidade à rede elétrica. Considerando
as características, sobretudo da espécie em questão, o requerimento foi aprovado e a licença
emitida.
- Requerimento n°26: em nome de Benedito Afonso Ribeiro, trata-se de um pedido
de substituição de um indivíduo arbóreo, também da espécie Sibipuruna. O motivo alegado
foi: árvore atacada por cupins, apresentando base fragilizada.
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- Requerimento n°28: em nome de Roberto Mariano dos Santos, trata-se de um
pedido de substituição de um indivíduo arbóreo, da espécie Leiteira. O motivo alegado foi:
a espécie se encontra com grande proximidade do muro, apresentando risco de
comprometimento do mesmo. Após discussões, o requerimento foi aprovado e a licença foi
emitida.
- Requerimento n°29: em nome de Daniel Zucconi Borges, trata-se de um pedido de
substituição de três indivíduos arbóreos, da espécie Cepreste. O motivo alegado foi: os três
indivíduos estão na beira do solo que sofreu erosão, por estarem em áreas altas, o risco de
queda se tornou uma preocupação do requerente. Após discussões, o requerimento foi
aprovado e a licença foi emitida.
- Requerimento n°30: em nome de Marçal Costa Tunes, trata-se de um pedido de
substituição de dois indivíduos arbóreos, sendo um deles uma goiabeira e o outro, uma uvaia.
O motivo alegado foi: a goiabeira encontra-se com crescimento estagnado e está com
inclinação. Já a Uvaia apresenta risco de queda, está muito próxima à casa. Após discussões,
o requerimento foi aprovado e a licença foi emitida.
- Requerimento n°31: em nome de Amilton Domingues, trata-se de um pedido de
substituição de 51 indivíduos arbóreos, sendo a maioria das seguintes espécies: Peltophorum
dubium (Nativa, com nome popular de Cambuí); Cordia trichotoma (Nativa, com nome
popular de Louro-Pardo); Casearia sylvestris (Nativa, com nome popular de Guaçatonga) e
Tabebuia (Nativa, com nome popular de Ypê). No inventário apresentado pelo requerente,
foi mencionado que devido à geada, algumas espécies não puderam ser identificadas, no
entanto, foi apresentado registros fotográficos de cada um dos indivíduos a serem
substituídos. Tal requerimento, gerou dúvidas se era ou não atribuição do CODEMA, as
dúvidas giravam em torno de dois aspectos, sendo eles: se a área era de fato urbana e se pela
quantidade de indivíduos não deveria ser encaminhado a outro órgão. A profa. Lilian, ficou
de tirar essa dúvida, e após a apresentação dos documentos solicitados, o pedido foi votado
via WhatsApp, e aprovado com as seguintes condições: o requerente deverá doar 300 mudas
ao CODEMA e, plantar 100 árvores nativas, com necessidade de acompanhamento das
árvores plantadas por no mínimo dois anos.
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Na reunião, a respeito dos requerimentos já aprovados até a presente reunião,
algumas questões foram pontuadas, a primeira diz respeito à substituição que deve ser
realizada dentro do prazo estipulado pelo conselho, nesse caso, 30 dias.
Após discussão sobre os requerimentos, passou-se para a pauta seguinte, que trata da
criação do Regimento Interno. Letícia informou da necessidade de criação do referido
documento e avisou que encaminharia um documento online para que os membros pudessem
contribuir.
Após, foi passado a todos os presentes os informes gerais, sendo eles:
- O Setor de GA recebeu um pedido de substituição de um cipreste, feito por Antônio Braz.
Pela urgência do pedido, foi feito uma carta de ciência do referido setor e foi determinado
que o requerente cumpriria a substituição e a doação de mudas nos moldes do CODEMA
(Req. 23).
- O Setor de GA está realizando um estudo sobre as árvores da Avenida, entretanto, ainda
não foi concluído integralmente, quão breve o mesmo for, irei encaminhar os mecanismos
de resposta a serem adota
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:
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