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ATA DE REUNIÃO CODEMA 

Data: 28/12/2021 Horário de Início: 14h30 

 

Horário de Término: 15h20 

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) 

João Paulo Bueno (Departamento de Educação) 

Ítalo Rafael Costa Mira (Sociedade Civil) 

Rodrigo Natal da Rocha (Departamento Viação) 

José Acácio Bueno da Silva (Poder Legislativo) 

Pauta  1) Requerimentos 33, 35, 37 e 38; 

2) Regimento Interno; 

3) Relatório Anual;  

4) Árvores de crochê;  

5) 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 33, 35, 37 e 38; Regimento Interno; Relatório Anual; Árvores de 

crochê; e Informes gerais. Seguindo, foi questionado se havia desejo para inserção de pauta, 

não havendo manifestações, a reunião foi iniciada.  

Após iniciou as pautas: 

- Requerimento n°33: em nome de Joice Cristine da Silva, o qual tratava de um 

pedido de substituição de 1 indivíduo arbóreo, com motivo alegado de risco de queda. O 

indivíduo está localizado na Rua Prefeito Rogério Bernardes de Souza, cuja espécie é 

conhecida popularmente como “salgueiro chorão”, com altura aproximada de 6 metros e 

DAP de 33,12cm. Considerando as características e após votação, o requerimento foi 

aprovado e a licença emitida.  

- Requerimento n°36: em nome de Edvaldo Antônio Bueno, o qual tratava de um 

pedido de substituição de 75 indivíduos arbóreos, com motivo alegado de construção na área.  

Os indivíduos estão localizados Avenida Otacílio Bonamichi, e o requerente apresentou 

inventário florestal e projeto de compensação, o qual se trata do “plantio de 500 mudas 

nativas e frutíferas nativas, dividida em duas áreas de Área de Preservação Permanente, a 

área um (1) de 3.500 m² ou 0,3500 ha, às margens do curso d'água denominado Rio Mogi 

Guaçu, e a área dois (2) no entorno de uma nascente com 1.500 m² ou 0,1500 ha, de forma 

compensar a supressão de 75 indivíduos arbóreos nativos vivos”. Em termos de legislação 

pertinente, Letícia apresentou o Decreto Estadual nº 47749 de 2019, que aceita a votação do 

pedido pelo CODEMA. No entanto, foi apresentado também, a Lei Federal n°11.428 de 

2006, a qual também dialogava com o pedido, mas traz que “mediante anuência prévia do 

órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico”. Dessa forma, após 

discussões, o CODEMA entendeu os benefícios ecológicos do projeto de recuperação 

proposto, o requerimento foi aprovado e a licença foi emitida. No entanto, o órgão 

recomendou no documento que o requerente buscasse, também, a anuência prévia do Órgão 

Estadual.  

- Requerimento n°37: em nome de Célia Alves Gusmão, o qual tratava de um pedido 

de substituição de 1 indivíduo arbóreo, com a alegação de que o mesmo causava danos em 

sua propriedade. O indivíduo em questão está localizado na Rua Marília de Dirceu, possui 

altura aproximada de 15 metros e DAP de 63cm. Após visita ao local, constatou-se que o 
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dano causado à residência é provocado pela falta de poda no indivíduo em questão 

(entupimento da calha). Dessa forma, após discussões, o pedido foi negado pelo CODEMA 

e ficou decidido que seria solicitado ao Departamento Municipal de Obras uma poda de 

manutenção para a solicitante.  

-Requerimento n°38: em nome de Juliana Ceribelli, o qual tratava de um pedido de 

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

risco de queda. Os indivíduos em questão, se localizam na Rua Sebastião Ceribelli, 

apresentam DAP de 22,1 e 102 e altura de 3 e 15 metros. De fato, foi constatado na visita ao 

local que os indivíduos cresceram em local inadequado e trarão problemas caso venham a 

cair. Dessa forma, o requerimento foi aprovado e a licença foi emitida.  

- Regimento Interno: Letícia enviou previamente no grupo do CODEMA no 

aplicativo WhatsApp um documento que apresentava o Regimento Interno do CODEMA, 

dessa forma, os membros puderam ter a oportunidade de enviarem contribuições. Letícia 

questionou se algum membro queria propor alterações, após responder alguns 

questionamentos, Letícia propôs que os membros lessem novamente e que em breve 

solicitaria no grupo sugestões, e que em seguida, pediria a aprovação. Letícia explicou a 

importância do documento, tendo em vista que é previsto em Lei e o órgão ainda não possuía, 

além disso, isso facilitará a participação em editais que trazem novas oportunidades ao 

conselho e ao Setor de Gestão Ambiental.  

- Relatório Anual: é previsto na legislação que o Setor apresente um relatório anual 

com as principais atividades desenvolvidas pelo setor, e também, pelo CODEMA. Dessa 

forma, Letícia iniciou a apresentação do relatório, iniciando pelos requerimentos recebidos, 

pelo CODEMA e pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). 

Ao todo foram recebidos pelo CODEMA 27 (vinte e sete) requerimentos, sendo que 23 

desses foram entregues. Dos 23 requerimentos entregues, 11 foram integralmente 

cumpridos, 6 ainda não realizaram o corte e 6 não realizaram o plantio de uma nova espécie, 

esses que não realizaram o plantio foram lembrados e caso não cumpra, serão notificados 

formalmente. Pelo COMPDEC, foram recebidos 13 requerimentos, sendo todos finalizados 

(com a substituição realizada). Foi apresentado também, o relatório anual do pagamento por 

serviços ambientais, Letícia informou que o pagamento foi iniciado no mês de junho de 

2021, que ao todo são 5 propriedades beneficiadas, todas as propriedades entregaram os 



 
 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES 
 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
 

R. Eng. Álvares Maciel, 190 - Centro, 394 – Inconfidentes/ MG 
 

 

 
 

 (35) 3464-1015 
  meioambiente@inconfidentes.mg.gov.br 

 

relatórios mensais, 1 produtor deixou de receber por não assinar o Termo de Compromisso, 

foi gasto um valor mensal de R$828,92 e um valor total (até 12/2021) de R$4.973,52. Em 

termos de quantidade de mudas, foi informado que ao todo o CODEMA possui 1051 mudas 

e Letícia propôs que o conselho pense em um projeto de doação dessas mudas, de maneira 

similar ao feito em Pouso Alegre. Letícia informou que procuraria saber como foi feito e na 

próxima reunião, apresentaria aos membros. Finalizando a pauta do Relatório Anual, Letícia 

apresentou alguns avanços tidos ao longo do ano de 2021, dentre os quais, citou: a criação 

do Regimento Interno (algo pendente desde o ano de 2017, quando o CODEMA foi reativado 

no município); a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico (que possibilitará a 

arrecadação de orçamento que poderá ser utilizado na área no âmbito municipal); o início do 

pagamento por serviços ambientais (um grande avanço na área, e que valorizou as 

propriedades que contribuem com a preservação ambiental); a frequência das reuniões, de 

acordo com o previsto em lei e garantindo o atendimento à população de qualidade; a 

burocracia em dia (o que facilita que o órgão consiga editais); e também, o cumprimento 

parcial dos requerimentos (fazendo com que os danos ao meio ambiente sejam amenizados).  

- Árvores de Crochê: como o crochê foi novamente colocado nas árvores da avenida 

principal da cidade, Letícia informou que achava prudente informar ao CODEMA, haja vista 

que o assunto já havia surgido em outras reuniões. Dessa forma, Letícia informou a todos os 

presentes que o Setor de Turismo teve ciência da hipótese de que o crochê nas árvores pode 

causar stress nos indivíduos arbóreos e que junto ao COMTUR, foi decido que o crochê seria 

colocado, no entanto, em tempo menor serão retirados (da última vez, o crochê permaneceu 

nas árvores por mais de 3 anos, o que pode ter gerado mais danos). Além disso, Letícia 

informou que o Setor de Gestão Ambiental está trabalhando em colocar composto orgânico 

e está fazendo a avaliação constante da inclinação e sinais de danos nas árvores.  

- Informes gerais: como informes gerais, foi apresentado que o Loteamento Pedra do 

Sol, notificado pelo CODEMA, cumpriu a contrapartida e apresentou relatórios. Logo, o 

mesmo fica regular com as obrigações assumidas junto ao conselho.  

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.  
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Assinatura dos presentes:  

 

 

 


