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Para: Câmara Municipal de Alfenas An / ( (IíD-IjO

Alfenas, 05 de fevereiro de 2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente -

CODEMA, sensibilizado com o lamentável discurso apresentado pelo nobre Vereador, Sr.
Antônio Carlos, na reunião da Casa Legislativa realizada em 20 de janeiro de 2020, após ter
tomado conhecimento por meio da imprensa local e em atenção ao ofício n.° 11/2020/CMA,
encaminhado para a sede do conselho, onde o ilustre Presidente da Câmara Municipal, Sr.
Fábio Marques Florêncio, aponta o incômodo expressado por aquele edil, em razão de uma
fatalidade ocorrida com um cidadão alfenense, questionando o procedimento adotado pelo
Conselho para análise de autorização de corte de indivíduo arbóreo e, ainda, solicitando a
desburocratização deste procedimento, temos a esclarecer que, primeiramente, todos os
conselheiros lamentam profundamente pelo falecimento do cidadão, morador do bairro
Gaspar Lopes, compartilhando com a família seus mais honestos sentimentos, desejando
que suas crenças promovam o acolhimento sereno da alma daquele jovem e o conforto do
coração desses que aqui ficaram.

Em segundo lugar, quanto ao específico pedido de corte do indivíduo
arbóreo localizado na Rua Antônio Eugênio de Ávila, n° 15, bairro Gaspar Lopes, temos a
esclarecer, data vênia, que a natureza pode estar traindo a memória do nobre vereador, ou
que a falta de lembrança pode lhe servir de conveniência, mas que o procedimento de
autorização do corte foi devidamente respeitado, sob a égide da isonomia, tendo sido
autorizado o corte mediante compensação ambiental, como é exigido de qualquer cidadão
alfenense, sendo que o laudo de vistoria foi emitido pela Prefeitura de Alfenas no dia 28 de
janeiro de 2019, o oficio encaminhado para o CODEMA no dia 21 de março de 2019 e
devolvido com as respectivas autorizações no dia 22 de abril de 2019 (ou seja, a tramitação
dentro do CODEMA não levou mais do que um mês), cujo pedido de autorização foi
apresentado ao órgão executivo municipal pelo vereador Sr. Antônio Carlos, em nome de
terceiro, identificado somente pelo nome "Maria de Tal" e sem qualquer informação para
contato. Vale lembrar que o CODEMA é responsável, tão somente pela deliberação e
autorização do pedido de supressão de árvores, cabendo ao órgão competente do Poder
Executivo a execução do serviço. Ocorre que o vereador Sr. Antônio Carlos foi comunicado
da decisão do conselho e orientado quanto ás alternativas á compensação, porém não
apresentou nada mais para que a sua solicitação fosse executada.

Assim, não cabe ao edil apontar responsabilidade do CODEMA pelo
falecimento de um cidadão, promovendo a deformação da realidade dos fatos conforme sua
própria conveniência e construindo na consciência da população a idéia de que o CODEMA
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