
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CODEMA 
Ata da reunião ordinária 10/07/2019 

 
Ata da 60ª reunião ordinária realizada no dia dez de julho de dois mil e dezenove com 

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

quatro minutos no auditório central com os seguintes conselheiros: Geraldo Ramires, 

David Patrick, Fernando Luiz Neves, Bruno Márcio Moreira, Lédia Tita dos Santos, 

Márcio Antônio Ferreira, Alexandre Augusto Gonzaga, Elvécio Ferreira e José Nildo de 

Oliveira. 1. Dando início, o presidente do CODEMA Sr. Geraldo Ramires, fez a 

abertura da sessão com os informes gerais convidando à todos para audiência pública 

sobre o Plano de Saneamento Básico, que será realizada no dia 30/07/2019 às 

dezoito horas e trinta minutos, no Teatro Municipal de Santa Luzia. Em seguida e 

colocado em votação a ATA da reunião anterior do dia 25/06/2019, a qual se corrige 

nesta: no item 3.1.3 Onde se lê: “Parecer Técnico: pedido de LP (Licença Prévia) 

Loteamento Via Grandê, Localizado no Sítio Ana Maria, limítrofe entre os bairros Vale 

das Acácias e Dona Rosarinha e Distrito Industrial Desembargador Melo Viana, Zona 

Urbana, neste município. Interessado: Via Grandê Empreendimentos Imobiliários SPE 

LTDA EPP. Encaminhado para votação, foi aprovado por unanimidade”, leia-se: “foi 

pedido vistas pelo representante da OAB Alexandre Augusto Gonzaga (que solicitou o 

registro de sua chegada às 10:29h) que será posto em nova votação na próxima 

reunião.” Que se considere as correções. O presidente colocou em votação a inclusão 

de pauta, sobre a Intervenção em área de APP para execução do PRAD e o 

desassoreamento solicitada pelo Clube Vale dos Coqueiros, situado na Rua Vale dos 

Coqueiros, nº 399, neste Município, que foi aprovado por unanimidade. Incluso, 

intervenção em área de APP para ampliação da rede de esgotamento sanitário pela 

Empresa VIC Engenharia – Villa Bella Lyon, situado Na Avenida Barão Macaúbas, nº 

1020, Bairro Industrial Americano neste Município, foi aprovado por unanimidade. 2.1 

Liberação de verba orçamentária: para aquisição de um veículo sedan para suporte 

nas fiscalizações e vistorias demandadas pela Secretaria, com recursos do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, encaminhado para votação, foi aprovado por 

unanimidade. 2.2 Intervenção em APP: Na Rua Quartzolit, S/N, Distrito Simão da 

Cunha, área 6. Foi retirado da pauta. 2.3 Proposição de uma deliberação normativa 

para tratar sobre Estação Rádio – Base (ERB) de pequeno porte (Minicélulas). Foi 

retirado da pauta. 2.4 Liberação de verba orçamentária: para pagamento da 

empresa de Consultoria Houer, responsável pela elaboração do Plano de Saneamento 

Básico do Município, no valor de R$ 218.740,00 (duzentos e dezoito mil e setecentos e 

quarenta reais). Encaminhado para votação, foi aprovado por unanimidade. 3.1.1 

Parecer Técnico: pedido de LO (Licença de Operação) - O presente parecer tem por 

objetivo subsidiar o julgamento do pedido de LO (Licença de Operação) – para o 

residencial Villa Bella Lyon, situado Na Avenida Barão Macaúbas, nº 1020, Bairro 

Industrial Americano neste município. Interessado: Villa Bella Lyon Empreendimentos 

Imobiliários SPE LTDA. Encaminhado para votação, foi aprovado, não tendo 

unanimidade, voto contrário do conselheiro Alexandre Augusto Gonzaga (que solicitou 

que fosse colocado nesta Ata que ele votou somente sobre este item, pois chegou ao 

final da reunião). O presidente encerrou 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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