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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021  

 
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (10/02/2021), às 
dezesseis horas e cinco minutos (16 horas e 05 minutos), na Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizada no Prédio da 
Prefeitura Municipal de São Gotardo, deu-se início à Primeira Reunião Ordinária de 
2021 do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, 
com a presença dos membros titulares e suplentes: Dener Henrique de Castro, Lázaro 
Felipe de Souza Braz, Daniel Assunção Cardoso, Lucineia Veriana Alves, Olavo 
Siqueira Veloso, Lorrany de Oliveira Melo, Marilene Silva de Almeida, Marco Antônio 
Carvalho da Costa, Vinycius Felipe e Silva, Gisella Gonzales, Geraldo Weliton de 
Resende e Daguison Vitor de Freitas. Participaram também da reunião os servidores 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Thiago Braga Pinheiro e Leonardo Júnior 
de Souza. A reunião foi aberta pelo Presidente do CODEMA, Dener Henrique de 
Castro, que deu as boas-vindas aos presentes na reunião, apresentou a estrutura e o 
funcionamento do CODEMA e solicitou que cada um deles se apresentasse ao grupo. 
Em seguida, o Presidente do CODEMA deu posse aos novos membros do CODEMA. 
O CODEMA, no quadriênio 2021-2024 será composto pelos seguintes membros: 
Dener Henrique de Castro (Titular – representando a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente), Lázaro Felipe de Souza Braz (Suplente – representando 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), Daniel Assunção Cardoso 
(Titular – representando a Secretaria Municipal de Obras), Lucineia Veriana Alves 
(Suplente – representando a Secretaria Municipal de Obras), Olavo Siqueira Veloso 
(Titular – representando a COOPACER), Patrícia Lopes Flávio (Suplente – 
representando a COOPACER), Fernando Fernandes Freitas (Titular – representando a 
COOPADAP), Lorrany de Oliveira Melo (Suplente – representando a COOPADAP), 
Marilene Silva de Almeida (Titular – representando a Secretaria Municipal de 
Educação, Lazer e Turismo), Sislende de Fátima Barbosa (Suplente – representando a 
Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Turismo), Marco Antônio Carvalho da 
Costa (Titular – representando a EMATER), João Batista de Almeida (Suplente – 
representando a EMATER), Vinycius Felipe e Silva (Titular – representando o 
Sindicato dos Produtores Rurais de São Gotardo), Adair Nogueira Marques (Suplente 
– representando o Sindicato dos Produtores Rurais de São Gotardo), Gisella Gonzales 
(Titular – representando o CESG), Marcelo Coelho Sekita (Suplente – representando o 
CESG), Geraldo Weliton de Resende (Titular – representando a Polícia Militar de Meio 
Ambiente), Márcio Martins dos Santos (Suplente – representando a Polícia Militar de 
Meio Ambiente), Ana Carla Silva Cardoso (Titular – representando a CDL São 
Gotardo) e Daguison Vitor de Freitas (Suplente – representando a CDL São Gotardo). 
Em seguida, o Presidente do CODEMA abriu a eleição por aclamação para 
composição da nova diretoria do CODEMA. Foram eleitos os seguintes Conselheiros 
para ocupar seguintes cargos: Vice-presidente: Gisella Gonzales; Secretário: Vinycius 
Felipe e Silva; Tesoureiro: Daguison Vitor de Freitas; Diretor de Áreas Verdes: Marco 
Antônio Carvalho da Costa; Diretor de Controle de Poluição: Daniel Assunção 
Cardoso; e Diretor de Educação Ambiental: Olavo Siqueira Veloso. Em seguida, o 
Presidente do CODEMA deu posse à nova diretoria do CODEMA. Em seguida, o 
Presidente do CODEMA deu início à apresentação das demandas da reunião. A 
primeira demanda tratava-se da proposta de liberação das Dispensas de 
Licenciamento Ambiental (Classe 0) sem vistoria, mediante emissão de Parecer 
Técnico de análise dos documentos protocolados. O Presidente do CODEMA informou 
que essa proposta proporcionará maior celeridade na análise de processos de 
Licenciamento Ambiental. Foi aberta votação e foi deferida por unanimidade a 
proposta de liberação das Dispensas de Licenciamento Ambiental (Classe 0) sem 
vistoria, mediante emissão de Parecer Técnico de análise dos documentos 
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protocolados. A segunda demanda tratava-se da proposta do texto da Resolução 
CODEMA nº 001/2021 - Convoca empreendimentos que prestam serviços de lava-
jatos e oficinas para o licenciamento ambiental e revoga as disposições da Resolução 
nº 006, de 02 de abril de 2020. Foi aberta votação e foi deferido por unanimidade o 
texto da Resolução CODEMA nº 001/2021. A terceira demanda tratava-se da 
solicitação de alteração de área de PTRF, do empreendimento Paulo Frederico Filho e 
Outros, referente ao Processo de Licenciamento Ambiental nº 45836/2019 e à 
Declaração de Licenciamento Ambiental nº 063/2019. Foram mantidas as seguintes 
características no novo PTRF: tamanho da área (20.720,00 m²), número de mudas 
(2.300 unidades) e cronograma de implantação (alterou somente a data da aprovação 
do PTRF). A única alteração proposta no novo PTRF foi a alteração do local de 
implantação do plano (as inserções das mudas serão nas áreas continuas a vegetação 
nativa existe no local). Os Conselheiros Marco Antônio Carvalho da Costa, Vinycius 
Felipe e Silva e Geraldo Weliton de Resende pontuaram os ganhos ambientais que 
poderão ser alcançados pela alteração. Foi aberta votação e foi deferida por 
unanimidade a solicitação de alteração de área de PTRF, do empreendimento Paulo 
Frederico Filho e Outros, referente ao Processo de Licenciamento Ambiental nº 
45836/2019 e à Declaração de Licenciamento Ambiental nº 063/2019. A quarta 
demanda tratava-se da solicitação de corte de árvore da espécie Abacateiro (Persea 
americana) na Rua Dr. Joaquim dos Santos Siqueira, em frente ao nº 08, Centro. 
Justifica-se o corte devido ao porte da árvore e às características dos seus frutos. Foi 
aberta votação e foi deferida por unanimidade a solicitação de corte de árvore da 
espécie Abacateiro (Persea americana) na Rua Dr. Joaquim dos Santos Siqueira, em 
frente ao nº 08, Centro. Os Conselheiros também deliberaram pelo estabelecimento da 
seguinte condicionante: deverá ser realizado o plantio de 02 (duas) mudas de árvore 
própria para calçada como medida de compensação. O local de plantio das mudas da 
árvore será definido pelo Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A 
quinta demanda tratava-se da solicitação de corte de 02 (duas) árvores da espécie 
Paineira (Ceiba speciosa) localizadas na Escola Municipal Iracy José Ferreira. Foi 
aberta votação e foi deferida por unanimidade a solicitação de corte de 02 (duas) 
árvores da espécie Paineira (Ceiba speciosa) localizadas na Escola Municipal Iracy 
José Ferreira. Os Conselheiros também deliberaram pelo estabelecimento da seguinte 
condicionante: deverá ser realizado o plantio de outras árvores como medida de 
compensação. O local de plantio e o número de mudas a serem plantadas serão 
definidos pelo Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente juntamento com a 
direção da Escola Municipal Iracy José Ferreira. Em seguida, o Presidente do 
CODEMA apresentou os Processos de Dispensa de Licenciamento Ambiental 
deferidos pelo Corpo Técnico do SISMAM para que os Conselheiros tivessem ciência 
sobre as atividades que tiveram o seu pedido de Licenciamento Ambiental aprovado: 
PA Nº 20111702/2020 – FAZENDA ESTÂNCIA BELO VALE E SÃO JOSÉ DA LAGOA 
– MAT. 27.762; PA Nº 20111703/2020 – FAZENDA SÃO JOSÉ DA LAGOA, LUGAR 
TABOCAS – MAT. 17.015. Em seguida, o Presidente do CODEMA informou os 
demais Conselheiros que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) deferiu a 
solicitação de outorga de rebaixamento do nível de água subterrânea de obras civis 
(Portaria nº 1900788/2021) do Lote Urbano registrado sob a Matrícula nº 558 (futuras 
instalações do Supermercado ABC). O citado empreendimento havia aberto um 
Processo de Regularização de Lote com Presença de Solo Hidromórfico (Protocolo nº 
20120103/2020). Diante do deferimento da outorga, o SISMAM indeferiu o Processo 
nº 20120103/2020, entendendo que o órgão competente por analisar e decidir sobre a 
intervenção ambiental que se pretende realizar no terreno já tinha se manifestado 
favoravelmente a ela. Em seguida, o Presidente do CODEMA deu ciência aos demais 
Conselheiros de que no dia 09/02/2021, 04 (quatro) ipês-do-cerrado foram 
tranplantadas da Escola Municipal Iracy José Ferreira para a Área Verde do Bairro 
Jardim das Flores. Em seguida, o Presidente do CODEMA apresentou aos 
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Conselheiros o cronograma das reuniões do CODEMA para o ano de 2021: 2º 
Reunião – 10/03/2021 às 16h00min; 3º Reunião – 14/04/2021 às 16h00min; 4º 
Reunião – 12/05/2021 às 16h00min; 5º Reunião – 09/06/2021 às 16h00min; 6º 
Reunião – 14/07/2021 às 16h00min; 7º Reunião – 11/08/2021 às 16h00min; 8º 
Reunião – 08/09/2021 às 16h00min; 9º Reunião – 13/10/2021 às 16h00min; 10º 
Reunião – 10/11/2021 às 16h00min; 11º Reunião – 08/12/2021 às 16h00min. Em 
seguida, o Presidente do CODEMA abriu a palavra para que os Conselheiros se 
manifestassem sobre o formato das próximas reuniões: de forma presencial ou de 
forma virtual. A Conselheira Gisella Gonzales manifestou a sua preferência pelo 
modelo virtual. Os Conselheiros decidiram por unanimidade pelo modelo virtual. Em 
seguida, o Conselheiro Vinycius Felipe e Silva questionou o Presidente do CODEMA 
sobre as placas de educação ambiental que devem ser instaladas em pontos viciados 
de descarte de resíduos sólidos do Município. O Presidente do CODEMA informou que 
os pontos viciados serão previamente organizados para posterior instalação das 
placas. Os Conselheiros Gisella Gonzales e Daguison Vitor de Freitas questionaram o 
Presidente do CODEMA sobre a possibilidade de iniciar um programa de coleta 
seletiva no Município. O Presidente do CODEMA informou que já existem catadores 
atuando de maneira informal no Município e que um projeto de educação ambiental 
voltado para fomentar a coleta seletiva está sendo elaborado. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e às dezessete horas e 
catorze minutos (17h14min) deu por encerrada a reunião. E para constar, eu, Thiago 
Braga Pinheiro, colaborador da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de São Gotardo e membro do SISMAM, redigi e lavrei a presente Ata em 04 (quatro) 
páginas, numeradas de 49 a 52 (quarenta e nove a cinquenta e dois), que foi lida, 
aprovada e assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes 
nesta reunião. São Gotardo-MG, dez de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
 

_______________________ 
Dener Henrique de Castro  

Presidente do CODEMA 
 
 

 _______________________ 
Lázaro Felipe de Souza Braz 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente 

 

_______________________ 
Daniel Assunção Cardoso 

Secretaria Municipal de Obras 
 

 _______________________ 
Lucineia Veriana Alves 

Secretaria Municipal de Obras 
 

_______________________ 
Olavo Siqueira Veloso 

COOPACER 

 

 _______________________ 
Lorrany de Oliveira Melo  

COOPADAP 
 

_______________________ 
Marilene Silva de Almeida  

Secretaria Municipal de Educação, Lazer 
e Turismo 

 

 _______________________ 
Marco Antônio Carvalho da Costa  

EMATER 
 

_______________________ 
Vinycius Felipe e Silva 

Sindicato dos Produtores Rurais de São 
Gotardo 

 

 _______________________ 
Gisella Gonzales 

CESG 
 

_______________________ 
Geraldo Weliton de Resende  
Polícia Militar de Meio Ambiente 

 
 

 _______________________ 
Daguison Vitor de Freitas  

CDL São Gotardo 
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_______________________ 
Thiago Braga Pinheiro 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente 

 

 _______________________ 
Leonardo Júnior de Souza 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente 
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