
Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

do Município de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (25/02/2021), 1 

nesta cidade de Alto Rio Doce, em reunião realizada pelo aplicativo Google Meet, 2 

reuniram-se às quatorze horas (14h), os membros do Conselho Municipal de Defesa do 3 

Meio Ambiente do Município de Alto Rio Doce, previamente convocados por e-mail no 4 

dia dezoito de fevereiro deste mesmo ano (18/02/2021). Na data remarcada, às quatorze 5 

horas e trinta minutos (14h e 30 min), deu-se início à reunião ordinária, com a formação 6 

de quórum exigida.  O então Presidente do conselho, Sr. Carlos Frederico Baumgratz 7 

Figueirôa, abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e apresentando a justificativa 8 

de ausência da Polícia Ambiental, que não puderam estar presentes na ocasião devido à 9 

escala de trabalho, e solicitaram uma possível adequação do calendário de reuniões à esta 10 

escala para que pudessem participar. Com a anuência unânime dos presentes, o Sr. Carlos 11 

afirmou assim que o calendário de reuniões sofrerá o ajuste necessário, que será 12 

apresentado antes da próxima reunião. O Sr. Carlos então passou a palavra para a Sra. 13 

Danielle de Paula Almeida Duarte para ministrar palestra referente às atribuições de um 14 

Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente. Durante a palestra, a Sra. Danielle 15 

abordou informações legais sobre as atribuições do conselho, sob a égide da Constituição 16 

Federal, até a abrangência das suas competências e funções, e o papel de cada conselheiro 17 

perante a sociedade. Posteriormente foram abertas para dúvidas dos ouvintes. Não 18 

havendo dúvidas, passou-se para a próxima pauta, referente à posse dos conselheiros. 19 

Com a ausência do Exmo. Sr. Prefeito, o Presidente do Conselho prosseguiu com a posse 20 

dos membros. Empossados: 1) Representante do Quadro Funcional do Executivo, titular: 21 

Ari Santana de Carvalho, suplente: Ricardo Divino Ferreira Ramos; 2) Representante da 22 

Secretaria Municipal de Educação, titular: Janice Aparecida dos Santos, suplente: Marília 23 

Soares da Silva; 3) Representante do Departamento de Meio Ambiente, titular, Carlos 24 

Frederico Baumgratz Figueirôa; 4) Representante da Secretaria de Saúde, suplente: 25 

Rodrigo Guerra de Araujo; 5) Representante do Órgão da Administração Pública 26 

Estadual, titular: Roberto Batista, suplente: Jeferson Gonçalves da Silva, 6) Representante 27 

da Polícia Militar, titular: 3º SGT Dionatan de Paula Gomes; suplente: CB Pollyana da 28 

Silva Benedito; 7) Representante de Setores Organizados da Sociedade Civil, titular: 29 



Pedro Ferreira Milagres, suplente: Eugênio Antônio Justino Neto; titular: Ricardo Tayarol 30 

Marques, suplente: Antonia Samylla Oliveira Almeida; 8) Representante do Setor 31 

Econômico, titular: Carlos Aparecido Fernandes 9) Representante da Entidade Civil 32 

regularmente constituída, criada com a finalidade de defender a qualidade ambiental e/ou 33 

interesses dos moradores, titular: Danielle de Paula Almeida Duarte, suplente: Giovanni 34 

Tarcisio de Souza; 10) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, titular: Diego 35 

Alves Barbosa, suplente: José Araújo Barbosa. O poder legislativo municipal não 36 

apresentou seus representantes, assim como os representantes dos setores econômicos. O 37 

Sr. Carlos alegou que o preenchimento se dará para próxima reunião. Prosseguindo para 38 

a próxima pauta, o Sr. Carlos apresentou a necessidade de formação da Mesa Diretora, 39 

com a representatividade também paritária, para ocupação dos cargos de Presidente, 40 

Vice-Presidente, Secretário(a) e Vice-Secretário(a), e deixou em aberto para participação 41 

daqueles que se interessarem. Para o caso da formação de mais de uma chapa, será 42 

realizada uma eleição para definição dos novos mandatos. Pediu ainda para que todos se 43 

manifestassem antes da próxima reunião, no intuito de estruturar o conselho para o 44 

mandado do ano em vigência até 2023. A próxima pauta, referente a apresentação do 45 

calendário de reuniões para o ano de 2021, devido à solicitação realizada pelos 46 

representantes da Polícia Ambiental e com respectiva anuência dos presentes, foi 47 

suspensa para apresentação posterior, com a definição das datas junto à corporação e 48 

apresenta a todos para deliberação. Nada mais havendo a ser tratado, a sessão foi 49 

encerrada pelo Presidente do Conselho, e o mesmo lavrou a presente Ata que será 50 

colocada em votação e, se aprovada, assinada por todos.51 



 



Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

do Município de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021), nesta 1 

cidade de Alto Rio Doce, em reunião realizada pelo aplicativo Google Meet, reuniram-se 2 

às quatorze horas (14h), os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio 3 

Ambiente do Município de Alto Rio Doce, previamente convocados por e-mail no dia 4 

vinte e dois de abril deste mesmo ano (22/04/2021). O Presidente do conselho, Sr. Carlos 5 

Frederico Baumgratz Figueirôa, após a verificação de quórum, abriu a reunião 6 

agradecendo a presença de todos, e seguiu para aprovação da Ata da 10ª reunião ordinária 7 

deste conselho. A ata foi aprovada com oito votos e uma abstenção. O Sr. Carlos então 8 

prosseguiu para próxima pauta, referente ao fator de qualidade da Área de Proteção 9 

Ambiental Municipal Alto Rio Doce, explanando rapidamente acerca do tema unidades 10 

de conservação e explicando a categoria de manejo que a unidade municipal se insere. 11 

Em seguida mostrou o formulário de preenchimento do fator de qualidade, explicando-o, 12 

assim como os mapas apresentados ao órgão estadual. Falou da importância do 13 

preenchimento anual para o recebimento do ICMS Ecológico para o município. Seguindo 14 

para próxima pauta, o Sr. Presidente do Conselho falou sobre a nova diretoria e a 15 

importância de sua consolidação, ainda não definida. Abrindo para a disponibilidade das 16 

cadeiras na mesa diretora, a Sra. Danielle de Paula Almeida Duarte se predispôs a ocupar 17 

a cadeira de vice-presidente do Codema, e a Sra. Cleide Souza da Silva Guimarães a 18 

ocupar a cadeira de secretária. Com a anuência de todos, seguiu-se para a próxima pauta, 19 

referente à discussão e deliberação sobre o corte de árvore isolada do Parecer nº 20 

20210422.01. Sr. Carlos apresentou o Parecer nº 20210422.01, o mesmo enviado 21 

previamente, e discorreu sobre o acontecimento prévio da queda de parte do indivíduo, 22 

danificando uma estrutura que apresenta importância histórica e cultura no município, 23 

suscintamente explicada pela Sra. Cleide e pelo Sr. Marco Antônio Pereira. O Sr. Ricardo 24 

Tayarol Marques explanou tecnicamente a situação do indivíduo arbóreo, de acordo com 25 

o que o parecer apresentou. Por fim, foi levado a pleito a deliberação acerca da poda 26 

parcial, sendo autorizada por oito votos favoráveis e uma abstenção. Abstenção a qual foi 27 

atrelada ao Sr. Carlos, uma vez que este foi um dos autores do Parecer apresentado. A 28 

próxima pauta foi outra discussão e deliberação acerca de um corte de árvore isolada, 29 



apresentada pelo Parecer nº 20210422.02. Novamente o Sr. Carlos apresentou o Parecer, 30 

explicando a situação locacional do indivíduo arbóreo. O Sr. Ricardo explanou mais uma 31 

vez sobre a parte técnica apresentada pelo parecer. A Sra. Danielle e o Sr. Roberto Batista 32 

sugeriram que a autorização seja mantida mediante a apresentação expressa da anuência 33 

do proprietário. Foi unânime a preocupação com a rápida retirada do indivíduo, sendo 34 

pautada pela Sra. CB Pollyana da Silva Benedito a necessidade de cercamento da área 35 

para segurança de todos. Mediante as condicionantes apresentadas, a supressão do 36 

indivíduo arbóreo isolado foi aprovada por oito votos favoráveis e uma abstenção. 37 

Abstenção a qual foi atrelada ao Sr. Carlos, uma vez que este foi um dos autores do 38 

Parecer apresentado. Nada mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada pelo 39 

Presidente do Conselho, e eu, Cleide Souza da Silva Guimarães lavrei a presente Ata que 40 

será colocada em votação e, se aprovada, assinada por todos.41 



 



Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

do Município de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (24/06/2021), 1 

nesta cidade de Alto Rio Doce, em reunião realizada pelo aplicativo Google Meet, 2 

reuniram-se às quatorze horas (14h), os membros do Conselho Municipal de Defesa do 3 

Meio Ambiente do Município de Alto Rio Doce, previamente convocados por e-mail no 4 

dia dezessete de junho deste mesmo ano (17/06/2021). O Presidente do conselho, Sr. 5 

Carlos Frederico Baumgratz Figueirôa, após a verificação de quórum, abriu a reunião 6 

agradecendo a presença de todos, e seguiu para aprovação da Ata da 11ª reunião 7 

ordinária deste conselho. A ata foi aprovada com seis votos e uma abstenção. O Sr. 8 

Carlos então prosseguiu para próxima pauta, passando a palavra à Sra. Infaide Patricia 9 

do Espirito Santo, representante da Gerência de Criação e Manejo de Unidade de 10 

Conservação do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais que ministrou palestra 11 

referente à temática “Atribuições do Conselho Consultivo de Unidades de 12 

Conservação”. Com a palavra, a Sra. Infaide abordou sobre a constituição do conselho e 13 

seu caráter consultivo e/ou deliberativo, situação dependente da categoria de manejo da 14 

unidade, as principais características de um conselho de uma unidade de conservação, a 15 

importância da atuação do conselho integrada a outros instrumentos de gestão da 16 

unidade, e o seu funcionamento. Autorizando a disponibilização de sua palestra aos 17 

membros do conselho, e comunicando o envio de materiais de apoio, a Sra. Infaide 18 

encerrou sua fala. O Sr. Carlos então assume a palavra, agradecendo a disponibilidade 19 

da palestrante em ajudar o conselho, e passando a palavra para os membros do conselho 20 

presentes para perguntas e esclarecimentos acerca do tema abordado na palestra. Com 21 

agradecimentos finais à palestrante, o Sr. Carlos agradece a presença de todos. Nada 22 

mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada pelo Presidente do Conselho, e eu, 23 

Cleide Souza da Silva Guimarães lavrei a presente Ata que será colocada em votação e, 24 

se aprovada, assinada por todos. 25 



 



Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

do Município de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais 

 

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (02/09/2021), nesta 1 

cidade de Alto Rio Doce, em reunião realizada pelo aplicativo Google Meet, reuniram-2 

se às quatorze horas (14h), os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio 3 

Ambiente do Município (CODEMA) de Alto Rio Doce, previamente convocados por e-4 

mail no dia vinte e seis de agosto deste mesmo ano (26/08/2021). O Presidente do 5 

conselho, Sr. Carlos Frederico Baumgratz Figueirôa, após a verificação de quórum, 6 

abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e seguiu para aprovação da Ata da 12ª 7 

reunião ordinária deste conselho. A ata foi aprovada com a unanimidade dos presentes 8 

de sete votos. O Sr. Carlos então prosseguiu para próxima pauta, referente à discussão e 9 

deliberação sobre o corte de árvore isolada do Parecer nº 20210728.01. Nele foi 10 

apresentado o requerimento solicitado pela Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, 11 

referente à supressão de sete indivíduos arbóreos situados à rua Manoel de Souza Lima, 12 

Centro. A conselheira Sra. Danielle de Paula Almeida Duarte questionou a finalidade da 13 

supressão, respondido pelo Sr. Carlos a intenção do órgão executivo da prefeitura em 14 

adequar a via pública no local com uma rotatória, e foi solicitado que a defesa civil 15 

fosse ao local realizar a análise dos indivíduos quanto ao risco de queda. A Prefeitura 16 

deixou claro, segundo o Sr. Carlos, de que serão replantados outros indivíduos. Com 17 

uma breve discussão acerca dos indivíduos arbóreos indicados e a quantidade a ser 18 

replantada pelo requerente, passou-se para deliberação do tema. Com a abstenção do Sr. 19 

Carlos perante sua participação na elaboração do referido Parecer da Defesa Civil 20 

municipal, foi aprovada a autorização da supressão dos indivíduos arbóreos descritos 21 

com seis (6) votos favoráveis, com as condicionantes de replantio de três (3) árvores de 22 

espécies nativas da Mata Atlântica, para cada indivíduo suprimido, conforme verificado 23 

durante a reunião na Resolução do CODEMA de Alto Rio Doce 01 de 02 de setembro 24 

de 2020, e a apresentação do projeto da nova estrutura da via pública ao presente 25 

Conselho. Passando para a pauta seguinte, referente à discussão e deliberação sobre o 26 

corte de árvore isolada do Parecer nº 20210811.01, foi realizada breve discussão e 27 

passou-se para sua deliberação. Com a abstenção do Sr. Carlos devido sua participação 28 

na elaboração do Parecer da Defesa Civil municipal, foi aprovada a autorização da 29 



supressão do indivíduo arbóreo com seis (6) votos favoráveis, com as condicionantes de 30 

replantio de três (3) árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, e apresentação do 31 

relatório fotográfico no prazo de quarenta e cinco (45) dias após a supressão do 32 

indivíduo. A próxima pauta foi a discussão e deliberação sobre o corte de árvore isolada 33 

do Parecer nº 20210811.02. Com breve discussão, passou-se para deliberação do tema. 34 

Com a abstenção do Sr. Carlos perante sua participação na elaboração do referido 35 

Parecer da Defesa Civil municipal, foi aprovada a autorização da supressão dos 36 

indivíduos arbóreos descritos com seis (6) votos favoráveis, mediantes as 37 

condicionantes de replantio de três (3) árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, e 38 

apresentação do relatório fotográfico no prazo de quarenta e cinco (45) dias após a 39 

supressão do indivíduo. Sr. Carlos então informou que a pauta seguinte foi uma 40 

solicitação da Câmara Municipal, referente à supressão de um indivíduo arbóreo para 41 

abertura de uma via pública. Passando a palavra para os Srs. José Alfredo da Silva e 42 

Marco Antônio Pereira, estes explicaram brevemente a situação locacional, e o intuito 43 

de criar a via pública par atender a residências afastadas paralelamente à Rua do Café, 44 

que impossibilita o atendimento básico da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 45 

(Copasa) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A discussão proposta 46 

pelo Sr. Carlos foi de que tipo de documentação seria solicitada para o requerente para 47 

formalização do requerimento de supressão do indivíduo arbóreo. Foi proposta pela Sra. 48 

Danielle a apresentação do projeto da via pública a ser instalada, e com a anuência 49 

unânime dos presentes, foi definindo esta documentação como a necessária para o 50 

processo. O Sr. José Alfredo pediu a palavra, solicitando, para o caso de a criação da 51 

nova rua ser emergencial, uma reunião extraordinária para deliberação específica do 52 

tema. Com a anuência dos conselheiros, ficou definido que, caso seja necessário, será 53 

estabelecida reunião extraordinária conforme solicitado. Concluído a pauta, abriu-se 54 

espaço para informes gerais, e o Sr. Marco Antônio pediu a palavra, informando uma 55 

preocupação dos munícipes acerca de um indivíduo arbóreo localizado na praça em 56 

frente à Igreja Matriz São José. Sr. Carlos então se predispôs, enquanto membro do 57 

conselho de Defesa Civil do município, que levaria a solicitação ao conselho 58 

supracitado para que fosse emitido parecer sobre a referida árvore. Nada mais havendo a 59 

ser tratado, Sr. Carlos agradeceu a participação de todos e a sessão foi encerrada pelo 60 



Presidente do Conselho, e eu, Cleide Souza da Silva Guimarães, lavrei a presente Ata 61 

que será colocada em votação e, se aprovada, assinada por todos. 62 


