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Ata da 61ª reunião ordinária realizada no dia quatorze de agosto de dois mil e 

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

e quarenta e cinco minutos no auditório localizado na Secretaria de Meio Ambiente, 

sala 39, com os seguintes conselheiros: Geraldo Ramires, Luiza Horta Azevedo de 

Castro, Fernando Luiz Neves, Bruno Márcio Moreira, Lédia Tita dos Santos, Márcio 

Antônio Ferreira, Alexandre Augusto Gonzaga, João Dias, Andrea do Carmo Alves. 1. 

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

com os informes gerais e agradeceu a presença de todos e de início informou a 

mudança na procuradoria e a substituição da Dra. Jaana pelo advogado Dr. Valdemir 

Galvão Junior que acompanhará os assuntos pertinentes ao CODEMA. Geraldo 

também solicitou a impressão do parecer da Procuradoria a respeito da utilização do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, e entregou uma cópia para cada conselheiro. 

Continuou solicitando que todos dessem sugestões e alimentem o grupo de whatsapp. 

Informou também que como não houve reunião extraordinária, apenas um bate-papo, 

foi desconsiderada a ata. Geraldo também informou que serão instalados Ecopontos 

em Santa Luzia e será feito um levantamento de todos os pequenos e grandes 

geradores de resíduos de pneus. Geraldo Ramires informou que existe uma 

articulação de um projeto para identificar os carroceiros para cobrança e melhoria das 

condições de trabalho dos mesmos sendo feito pela Secretaria de Saúde, como aula 

de direção defensiva, sanidade dos animais, placas e identificação das carroças. 

Andrea questionou sobre os custos e verificar o atendimento do lado social das 

medidas. Solicitou também que seja criada uma Associação de Carroceiros; 2-

Assuntos para Apreciação: item 2.1.1 aprovado por unanimidade; item 2.1.2 – 

Evandro Louzada da Secretaria Municipal de Saúde apresentou os informes da 

Conferencia Municipal de Segurança Alimentar; 3 - Processos: 3.1.1 – Suspenso o 

processo 3.1.1 pedido de LP (Licença Prévia) do Loteamento Via Grandê, por falta de 

entendimento dos conselheiros, neste ínterim ponderou e solicitou um parecer por 

escrito à O.A.B., O conselheiro Bruno Márcio Moreira questionou sobre as discussões 

demoradas e, portanto gerando prejuízos à comunidade. O conselheiro Alexandre 

Augusto Gonzaga sugeriu a inclusão de um relator e Geraldo ponderou a respeito da 

proposição e a dificuldade de se incluir um relator e o conselheiro Alexandre Augusto 

Gonzaga sugeriu pagar um técnico como relator e disse também para se usar o AD 

REFERENDUM obtendo maior prazo para discussão. Item 3.1.2 – Parecer sobre 

Parque das Laranjeiras, Geraldo Ramires informou que esta demanda pertence veio 

do Ministério Público, o técnico Thales Perdigão informou que as condicionantes foram 

cumpridas, L.O. de acordo com o MP sendo o prazo de 60 dias e o Estudo de Impacto 

com a Vizinhança de 60 dias. Em votação da L.O. votos a favor 07 (sete), 01 (um) 

contra do conselheiro Alexandre Augusto Gonzaga e zero abstenção. Item 3.1.3 – 

Gleba 88 C, Sérgio Fernandes discorreu a respeito do parecer e diante do exposto  

Geraldo Ramires colocou em votação, sendo o resultado: votos a favor 07 (sete), 01 

(um) contra do conselheiro Alexandre Augusto Gonzaga e zero abstenção. Item 3.1.4. 
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diante do adiantado da hora, Geraldo Ramires sugeriu a suspensão do item, mas 

Rafaela representando da empresa solicitou a não suspensão do mesmo e em 

votação por unanimidade deu-se continuidade ao item. O técnico Hélio Junior fez a 

leitura do parecer e os representantes da empresa Rafaela e Fabrício disseram que o 

licenciamento é em cima do pior cenário possível e posteriormente Geraldo Ramires 

colocou o parecer em votação, sendo o resultado: votos a favor 07 (sete), 01 (um) 

contra do conselheiro Alexandre Augusto Gonzaga e zero abstenção. O presidente 

encerrou a sessão agradecendo a presença de todos, nada mais havendo a ser 

tratado, eu Hudson Muinhos de Paula lavrei esta ATA, que após lida será colocada em 

votação e assinada por todos. 


