Conselho Municipal de Meio Ambiente – CODEMA
Ata da reunião ordinária 10/04/2019
Ata da 57ª reunião ordinária realizada no dez de abril de dois mil e dezenove
com início às oito horas e trinta minutos, com quorum formado às oito horas e
cinquenta e sete minutos no auditório central com os seguintes conselheiros:
Geraldo Ramires, Daniel Henrique, Fernando Luiz Neves Alvarenga, Bruno
Márcio Moreira, Lédia Tita, Márcio Antônio Ferreira, João Dias, Simone Soares
Carneiro, Elvécio Ferreira, Roxane Sidney Resende 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 do dia 03/04/2019, aprovada por unanimidade. 2. Assuntos para
Apreciação: Incluído, o presidente explana sobre a necessidade de
desassoreamento de todos os córregos do município em caráter de prevenção.
2.1. Intervenção em APP: Pedido de Intervenção em área de Preservação
Permanente para o desassoreamento e reconstrução de via de passagem no
local conhecido como Córrego do Poção, próximo a ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto) do Bairro Bom Destino Norte, encaminhado para
votação foi aprovado por unanimidade. 2.2. Intervenção em APP: Pedido de
Intervenção em área de Preservação Permanente para o desassoreamento do
córrego no bairro Barreiro do Amaral, encaminhado para votação foi aprovado
por unanimidade. O conselheiro Márcio solicitou informações sobre a situação
da ETE do bairro Bom Destino e a possibilidade de uma visita no local. O
presidente informou que a os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente já
vistoriaram o local, que a COPASA já foi notificada e o Ministério Público está
ciente da situação. O agendamento da visita será realizado de acordo com
agendamento do conselheiro Márcio. 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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