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Ata da 63ª reunião ordinária realizada no dia dezoito 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, Luisa Horta, Fernando Luiz Neves, Bruno 

Márcio Moreira, Lédia Tita dos Santos, João Dias, Elvécio Gonçalves. 1. Dando início, 

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

comunicou que para dar mais transparência às reuniões e assuntos deliberados as 

pautas de todas as reuniões são publicadas no site da Prefeitura e anexadas no 

quadro de aviso da Prefeitura e que por isso também as reuniões estão sendo 

filmadas. Dando prosseguimento, informou que todos os pequenos projetos 

executados pela Secretaria serão relatados para os conselheiros terem ciência. 

Inclusive foi criado o projeto Coleta Legal, onde serão espalhados pela cidade vários 

coletores de pilhas e coletores de óleo usado, para dar o descarte correto e até 

mesmo a fabricação de sabão ecológico. Podendo no futuro ser distribuídos kits de 

limpeza para os munícipes com produtos recicláveis. Ainda, nas escolas terão cursos 

de educação ambiental, para que as crianças e os pais possam entender que com 

esses descartes adequados pode-se ajudar o Meio Ambiente. Esses coletores foram 

adquiridos através de uma compensação arbórea no valor de R$ 16.816,80 (dezesseis 

mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), devida pela construtora Renault 

Diniz. Adquirimos também, através da mesma compensação, material para suporte na 

manutenção do Horto Florestal, fitocelulas para o cultivo de mudas, esterco, adubo e 

outros.  1.2 Em seguida colocada em votação a ATA da reunião anterior do dia 04-09-

2019, aprovado por unanimidade. 2.1 Pedido de autorização para intervenção em APP 

para recuperação de estrutura de travessia aérea (ponte) e construção de um muro 

em gabião, no Córrego Cachoeira, Córrego Frio. O Secretario de Obras informou que 

já vem trabalhando em vários córregos da Cidade e já existe uma verba da defesa 

civil, verba federal, para esse tipo de intervenção. O técnico Thales Perdigão explicou 

como se dará essa recuperação da ponte. Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade (7 votos). A conselheira Luiza Horta questionou se a Prefeitura faria uma 

compensação por intervenção em APP, no ato o Presidente respondeu que sim 2.2 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de curso d’água localizado 

no bairro Ibulipê para prolongamento de via pública. O Presidente explica que essa 

intervenção foi aprovada em 1965, mas não foi executada. Agora após 54 anos a 

prefeitura irá conseguir realizar esse prolongamento da via. O técnico Thales Perdigão 

apresentou o mapa exibindo exatamente onde fica localizada a via pública. Colocado 

em votação foi aprovado por unanimidade (7 votos). A conselheira Luiza Horta 

questionou se a Prefeitura faria uma compensação por intervenção em APP, no ato o 

Presidente respondeu que sim 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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