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Aos cinco dias do mês de setembro de 2013, às 16:00hs, na sala de reuniões da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 44,
2º andar, Centro, reuniram-se os membros do CODEMA/LS: Marco Aurélio Pereira,
Kenji Martins Ishii, Gustavo Luiz Guilherme Pinto, Vanessa Fagundes Fernandes,
Ângelo Augusto Couto, Eliane Campezatto Raabe, Sergio Tobias (representando
Viviane Pereira Rievert Mendes), Renata Almeida de Oliveira, Acácio de Paula Filho,
Ronny Peterson Batista Teixeira, Kurt Erwin Glatz e Adalton Figueiredo de Melo. O
Presidente Marco Aurélio iniciou a reunião e falou que a mesma foi convocada em
caráter emergencial, pois, o Município está sendo muito pressionado pelo Estado; em
seguida explicou sobre as intervenções que o Estado pretende fazer no Município para
acesso ao CTCA; falou sobre as obras da chamada Avenida de Integração junto à Rua
Júlio Clóvis de Lacerda e, que o Estado inviabilizou a implantação de um parque linear
no local devido ao custo das desapropriações que seriam necessárias; em seguida falou
sobre o lançamento das águas provenientes da drenagem pluvial do CTCA e que as
mesmas poderão ser direcionadas para o Córrego do Bebedouro ou para a Lagoa
Central. Adalton falou que o problema relacionado ao CTCA, já passou muitas vezes
pelo CODEMA e que precisa ser resolvido. Gustavo, Diretor de Obras, mostrou as
plantas e explicou o projeto. Kurt perguntou se a autorização do Comitê de Bacia já
saiu? Marco Aurélio falou que nós precisamos fazer nossa parte e, depois encaminhar
para que o Estado dê continuidade no processo, ou seja, providencie todas as demais
autorizações que se fizerem necessárias. Adalton falou que não vê nenhum impacto
negativo na obra. Kurt perguntou sobre os estudos ambientais, EIA – RIMA, se foram
realizados? Marco Aurélio falou que todos os estudos estão sendo realizados pela
Empresa Myr, contratada para fazer o licenciamento ambiental da obra junto ao Estado.
Adalton questionou sobre problemas relacionados ao esgotamento sanitário no
Município, tais como, uma ETE para atender o CIAAR. Após mais algumas discussões,
Marco Aurélio perguntou se poderia ser iniciada a votação. Kurt falou que não sabe
exatamente o que o Estado vai fazer. Marco Aurélio explicou que vamos autorizar só a
execução das vias, sem intervenção no córrego. José Márcio falou que não considera a
reunião legítima, pois, a mesma foi convocada de forma irregular e, como não estava de
posse da carta que o indica como representante da ABES não assinaria a lista de
presença e não votaria; após enfatizou que a obra necessita de outorga. Adalton falou
que não aceita que o CODEMA seja um órgão político e que devem ser discutidas
questões relevantes para o Município. Marco Aurélio falou que a presença de todos é
importante e que todos são bem vindos. Ângelo falou que sempre se preocupou com a
cidade e que a reunião foi emergencial e para tratar de uma questão importante para a
cidade e, que em certos momentos deve ser colocado o interesse da cidade em primeiro
lugar, acima de convicções pessoais e, que sem uma decisão o futuro da cidade pode
estar comprometido. Adalton sugeriu colocar em votação. Kurt falou que é contra a
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instalação do CTCA naquele lugar. Adalton falou que foram feitos estudos e não tem
outro lugar adequado. José Márcio falou novamente que precisa de outorga. Adalton
falou que o processo de outorga está no Estado. Em seguida foi iniciada a votação: Kurt
votou contra; Vanessa se absteve e os demais foram favoráveis, totalizando oito votos a
favor. Quanto à drenagem pluvial todos concordaram que o mais adequado é que ela
seja lançada no córrego. Em seguida Marco Aurélio falou dos processos com pedidos de
poda e/ou supressão de vegetação arbórea. Após discussões e considerações, tais
como, os técnicos que avaliam essas questões e que fazem todas as vistorias são da
Diretoria de Meio Ambiente, o mais adequado é que a própria DMA faça as avaliações e
decida sobre o deferimento ou não dos pedidos. Não havendo mais nada a ser tratado o
Presidente encerrou a reunião e eu, Eliane Campezatto Raabe lavrei a presente ata que
será encaminhada a todos os conselheiros para aprovação.
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