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Desenvolvimento
Ao terceiro dia do mês de novembro, na sala de licitação, no Paço Municipal,
localizado na Praça Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, realizou-se a 4ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA do biênio
2015/2017. A presidente do conselho Solange Wuo deu as boas-vindas aos
presentes e confirmou o recebimento da ata pelos presentes através de e-mail,
posto em votação a mesma foi aprovada sem ressalvas, sendo dispensada a
leitura. Em seguida a Presidente disse que a Secretaria de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano, em parceria com as entidades está realizando o projeto
do edital FNMA nº 01/2015 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente
para Produção de Água e que haviam duas áreas que poderiam ser usadas,
onde de acordo com o mapeamento a subbacia do ribeirão Ipiranga, há 293
hectares de APP a reflorestar e na subacia do ribeirão Guararema há cerca de
562 hectares, entretanto a Sr. Solange ressaltou que deveríamos escolher
apenas uma área, para que o projeto caiba no orçamento, devido a verba
estipulada no edital, então todos entraram num consenso de que a subacia do

ribeirão Ipiranga seria a área para reflorestamento do projeto, logo o Sr. Marcos
Granjeiro ressaltou que a subacia do ribeirão Ipiranga com o reflorestamento se
tornará um importante corredor com a Serra do Itapeti e o Sr. Ricardo Moscatelli
reforçou que a área é um local importante a ser preservado pois há duas
manchas urbanas, uma vindo de São José dos Campos e outra da Grande São
Paulo e que Guararema está sendo espremida entre as duas áreas, logo a Sr.
Fatima de Oliveira disse que há também alguns artigos que reforçam muito a
importância da serra do Itapeti, que poderia ser usado pra embasar o projeto.
Diante disso a Sr. Solange disse que essas justificativas serão colocadas no
projeto e que só faltaria o cronograma físico-financeiro que seria elaborado em
conjunto com alguns membros das entidades. Após o termino da reunião, a
Presidente informou que a 5ª Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 02
de fevereiro de 2016, pois no Regimento Interno o conselho entre de recesso
durante os meses de dezembro e janeiro, a partir das 17h30 no Paço Municipal.
Em seguida franqueou a palavra a todos para manifestações finais. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Solange, deu por encerrada a presente reunião que
foi finalizada as 19h40. Eu, Leandro de Leon Santos, Secretário deste Conselho,
lavrei a presente que vai assinada por todos os presentes.

