
 

Ata da Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa Meio Ambiente (CODEMA) do 

Município de Carangola, Minas Gerais, realizada no ano de 2021 (dois mil e vinte um) em vinte de 

outubro de dois mil e vinte um, às 14h (quatorze horas), através do aplicativo Google Meet. A 

reunião contou com a presença dos seguintes membros: Márcia Campêllo Lourenço e Kamilla Rodrigues 

da Ineze (representantes Secretaria de Meio Ambiente), Sr. Vitor Hugo Cosenza Neves (representante do 

SEMASA), Alaor Magalhães Junior (representante do IEF), Renan Nunes Costa (representante da UEMG), 

Rogéria Maria Silveira de Lima (representante Sindicato de Produtores Rurais), Gilmar Barbosa 

(representante poder Sindicato dos Trabalhadores Rurais), Fabrício Moraes Nolasco (representante da 

ACIAC), Wilman de Carvalho Netto (representante do CREA), Juventino Antonio da Silva Pereira 

(representante da DOCTUM – Unidade Carangola), Luis Miranda (representante da Câmara Municipal de 

Carangola), Diogo Machado Valle (representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Governo) 

além do assessor ambiental da Prefeitura Municipal de Divino, o Eng. Ambiental Luis Gustavo Abdo Gante 

e do Biólogo Paulo Cesar Marques Cordeiro. A Secretária iniciou a reunião dando boas-vindas aos 

conselheiros e apresentou o biólogo Paulo Cesar Marques Cordeiro como o novo membro da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, que também participar como corpo técnico do CODEMA. Em seguida, 

passou a palavra ao Engenheiro Ambiental Luís Gustavo que começou a reunião falando sobre a primeira 

pauta onde o assunto se tratava de 2 (duas árvores) que se encontram na calçada do Instituto São José. 

Foi realizada a leitura do ofício contendo a solicitação do corte das árvores, assinada pela diretoria do 

instituto (Ofício n° 063/2020) e do ofício com pedido de avaliação técnica feita Ministério Público (Ofício 

n°391/2020). Em discussão com os conselheirospor unanimidade foi negado o corte das árvores, sendo 

que dois conselheiros votaram a favor do corte das árvores, sendo um deles o Sr.Alaôr Magalhães Júnior 

(representante do IEF). A segunda pauta foi discutida sobre uma árvore que se encontra em uma encosta 

acima de um lote do Barbosa e Marques, próximo a um local onde está ocorrendo uma escavação, na Rua 

do Barracão, onde a câmara técnica fez a visita no dia 06 de outubro de 2021 e constatou o risco de 

queda da árvore uma vez que o desaterro pode vir a desestabilizar a mesma. O Engenheiro Ambiental 

indicou que o requerente deve formalizar um procedimento administrativo junto à secretaria municipal de 

meio ambiente, nos termos da DN CODEMA n° 02/2021, para solicitação da supressão do indivíduo 

arbóreo. A terceira pauta foi sobre uma árvore que está localizada em frente a rodoviária e foi discutida a 

necessidade quais técnicas devem ser adotadas para garantir a integridade da mesma, a decisão tomada 

foi de fazer uma poda e remoção de cupins. Em seguida Luis Gustavo leu e apresentou o relatório mensal 

(mês de setembro) enviado pela defesa civil onde é apresentado os serviços executadosno referido mês. 

A quarta pauta foi a análise do Processo n° 06/2021, referentea substituição de uma árvore localizada na 

calçada publica na Rua João Francisco Vieira, 16 Bairro Santa Maria, onde a mesma está causando danos 

na calçada e no imóvel vizinho, tendo sido decidido por unanimidade a liberação do corte dela. Em 

seguida foi analisado o Processo n° 05/2021, com solicitado a liberação de corte de duas árvores 

localizados na Avenida Juca de Sousa, 1630 Bairro Lacerdina com justificativa de que as árvores estavam 

atrapalhando o aproveitando no imóvel, conforme demonstrado nos autos do processo, tendo sido a 

solicitação aprovada por unanimidade. A quinta pauta foi sobre possível visitação da câmara técnica no 

Parque Jequitibá para análise substituição de arbustos/árvores para fins de paisagismo, tendo sido 

aprovado por unanimidade a remoção das árvores. Por último, a secretária Marcia Campello solicitou uma 

visita da câmara técnica para avaliação da viabilidade da supressão de algumas árvores localizadas na 

praça central do distrito de Alvorada, com data a ser agendada pelos membros da câmara.  Fica agendada 

a próxima reunião para o dia 10 de outubro de 2021. Eu, Kamilla Rodrigues, Secretária do CODEMA, 

lavrei a presente ata de tudo o que vi e ouvi para ser assinada por mim e por todos os que compareceram.  

Carangola, 20/10/2021 (vinte de outubro de dois mil e vinte um). 



Segue abaixo captura de tela do aplicativo Google Meet, comprovando a participação dos 

conselheiros supracitados na reunião realizada de maneira remota: 

 

 


