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Ata da 62ª reunião extraordinária realizada no dia quatro de setembro de 

dois mil e dezenove com início às oito horas e trinta minutos, com quorum 

formado às nove horas no auditório localizado na Secretaria de Meio Ambiente, 

sala 39, com os seguintes conselheiros: Geraldo Ramires, David Patrick, 

Fernando Luiz Neves, Bruno Márcio Moreira, Lédia Tita dos Santos, João Dias, 

Simone Soares, Elvécio Gonçalves. 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. 1.2 Em seguida colocado em votação a ATA 

da reunião anterior do dia 14-08-2019, votos a favor 06 (seis), 01 (um) contra 

do conselheiro Alexandre Augusto Gonzaga. 2.1 Pedido de autorização para 

intervenção em APP para construção de uma UBS – Unidade Básica de 

Saúde, Localização: Av. Frimisa esquina com Rua Modestino Gonçalves Filho, 

s/n, Bairro: Monte Carlo. Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia, já 

tendo outorga emergencial concedida pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas.  O técnico Thales Perdigão apresentou o relatório técnico e explicou 

que foi realizada uma troca de área de preservação. O Secretário de Obras 

Bruno Márcio informou que a verba para construção da UBS é de R$ 

1.500.000,00 (Um milhão e meio de reais) e que existe um prazo para o início 

das obras. Ressaltando ainda que essa UBS irá atender uma média de 3.000 

(três mil) munícipes dos bairros Monte Carlos, Liberdade, Duquesa I e II e o 

Pérola Negra. Colocado em votação foi aprovada por 8 (oito) votos. 2.2 

Retirado de pauta, pois o relatório técnico estava em andamento. O conselheiro 

Alexandre Augusto Gonzaga chegou às 09h27min e com isso não participou da 

votação do item 2.1 pois o mesmo já havia sido encerrado. 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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