
Ata da Assembleia do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

realizada no dia 10 de abril de 2019. 
 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min, na Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente localizado a Avenida Professora Marlene Cerqueira Oliveira, s/n – Centro 

Administrativo de Caetité – Bairro Prisco Viana nesta cidade, foi realizada a reunião do Conselho 

Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Caetité (CODEMAC). Iniciando os 

trabalhos o Sr. João Natálio falou que a Presidente do Conselho Senhora Italva Nery das Mercês, 

estava viajando e que o Sr. Noêdson Silva Vice Presidente iria presidir a reunião. Continuando 

com a palavra João Natálio falou sobre, este material foi apreendido, e que essa madeira deveria 

ser doada para alguma instituição. Também foi falado dos sete ofícios recebidos pela Secretaria de 

Meio Ambiente por parte do Ministério Publico acerca dos TAC’s para verificar se os mesmos 

estariam sendo cumpridos pelas empresas. Também foi falado que o areal da comunidade da 

Palmeira está requerendo à Licença Ambiental, através do Sr. Carlito, e que seria de suma 

importância que se realizasse um estudo hidro geológico. O Sr. Milton Bandeira falou que 

Osmarino tinha tirado areia de uma estrada em sua região e queria saber se o mesmo precisaria de 

licença. Em seguida foi falado dos orçamentos dos materiais apresentado pela COOPERCICLE 

que ficou de ser analisado para que o mesmo possa ser liberado pelo Conselho, e que a 

cooperativa deveria apresentar novos orçamentos. Novamente com a palavra o Presidente 

(interino) da assembleia falou que o carro deve ser plotado o mais rápido possível e o Sr. João 

Natálio falou que o oficio com a solicitação já está pronto, só faltando a assinatura da Secretaria. 

O Sr. Noêdson também quis saber sobre o saldo do fundo de Meio Ambiente e também quis saber 

sobre o regimento do fundo para saber quem vai gerir e administrar o mesmo. O conselheiro 

Claudio falou da importância de se criar mecanismos para retirar a areia da lagoa da comunidade 

de Felix Pereira que se encontra bastante assoreada. Novamente com a palavra o Sr. João Natálio 

falou para o conselho que seria importante a publicação das atas das reuniões do conselho. A 

liberação do dinheiro do fundo por parte do conselho para a COOPERCICLE voltou à pauta e foi 

colocado em votação sendo aprovado sua liberação pela maioria dos conselheiros, com uma 

ressalva de que a COOPERCICLE apresente três orçamentos na próxima reunião com valores 

abaixo de oito mil reais, para que não precise de licitação. Finalizando o Presidente Sr. Noêdson 

Silva agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu Sidney Dias da Silva redigi 

a presente ata e a lista assinada pelos membros presentes à reunião consta em anexo. 
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Noêdson da Silva ___________________________________________________________ 

Sidney Dias da Silva _________________________________________________________ 

Gina Lúcia Araújo Souza _____________________________________________________ 

Milton Martins Bandeira ______________________________________________________ 

Edilene Luiza Alves _________________________________________________________ 

Claudio Alex Pichimel _______________________________________________________ 

AdéliaAl. De Brito Neves _____________________________________________________ 

Magali Pereira ______________________________________________________________ 

Karina Killer _______________________________________________________________ 

João Natálio Bastos __________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


