
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CODEMA 
Ata da reunião ordinária 03/04/2019 

 
       Ata da 56ª reunião ordinária realizada no Três de abril de dois mil e 

dezenove com início às oito horas e trinta minutos, com quorum formado às 

nove horas e treze minutos na sala dos conselhos com os seguintes 

conselheiros: Geraldo Ramires, Ricardo José, Daniel Henrique, Bruno Márcio 

Moreira, Lédia Tita, Simone Soares, Elvécio Ferreira e José Nildo. 1.0 Dando 

início, o presidente do CODEMA Sr. Geraldo Ramires, faz a abertura da sessão 

com os informes gerais e a pauta, colocando em votação a ATA da reunião 

anterior, aprovada por unanimidade. 2.1 O presidente explica que as ESCON e 

a COPASA foram multadas a pagar o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais) cada, pois fizeram supressão, intervenção em APP (área de 

preservação ambiental) e movimentação de solo sem o devido licenciamento. 

Mas agora já assinaram o TAC, fizeram o PRAD para recomposição da 

intervenção que fizeram e deram entrada no projeto de intervenção de APP. 

Encaminhado para votação foi aprovado por unanimidade. 3.1.1 Pedido de LP: 

O presente parecer tem por objetivo subsidiar o julgamento do pedido de LP 

(Licença de Prévia) do Clube três lagos, Localizado na Fazenda Santo Antônio 

ou Seca Folha, neste município. Interessado: Santa Isabel Empreendimentos e 

Participações LTDA. O presidente informou que essa empresa foi multada pelo 

excesso do que fizeram multa esta no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais), custear e executar uma obra no cemitério dos escravos que irá se tornar 

um ponto turístico para cidade, doaram também a quantia R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) para a troca do piso do Convento de Macaúbas, mais      

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para o calçamento do bairro Casa Branca, 

encaminhado o pedido de LP para votação foi aprovado por unanimidade.  

3.1.2 Pedido de LP: O presente parecer tem por objetivo subsidiar o 

julgamento do pedido de LP (Licença de Prévia) Loteamento Village três lagos, 

Localizado na Fazenda Santo Antônio ou Seca Folha, neste município. 

Interessado: Santa Isabel Empreendimentos e Participações LTDA. Colocado 

em votação foi aprovado por unanimidade. 3.1.3 Incluído, Intervenção em APP 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia: Obra emergencial na Rua: Felipe Gabrich, 

fundo 915, 250m² aproximadamente para reconstrução de galeria pluvial, 

encaminhado para votação foi aprovado por unanimidade. O conselheiro 

Ricardo informou que o Plano Municipal de Saneamento básico da cidade 

estará por 14 (quatorze) dias em consulta pública no site da prefeitura para 

participação de todos. O presidente encerra a sessão agradecendo a presença 

de todos, nada mais havendo a ser tratado eu Isabella Rodrigues lavrei esta 

ATA, que após lida será colocada em votação e assinada por todos.   
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