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RELATÓRIO DAS AÇÕES E DELIBERAÇÕES 

Referentes aos meses de abril a setembro 

 

 

 Na reunião do mês de abril foi relatado sobre uma bomba de recalque nova, que foi 

inserida na obra em andamento, e relatou-se que atual a estação de recalque possui duas 

bombas em funcionamento normalmente, foi explanado sobre a fiscalização da poda das 

árvores urbanas e cadastramento e curso para os podadores, foi comunicado aos membros 

que a prefeitura municipal passou a integrar a câmara técnica de águas subterrâneas no 

Comitê Turvo Grande. 

 No mês de maio realizamos uma visita técnica com os membros do conselho a lagoa 

de tratamento, edifício modelo e nascente modelo, em todas essas áreas foram relatados o 

funcionamento e as características além da particularidade de cada um. 

 Em junho foi dissertado novamente sobre a podas drásticas na área urbana do 

município, foi discutido e por fim elaborado métodos para abolir essas práticas. 

 O mês de julho tivemos uma explanação sobre a primeira reunião do Comitê de 

Bacias Hidrográficas Turvo Grande, a Assessora Ambiental Daiane R. de Barros, relatou 

que nessa reunião foram apresentados os membros e que essa câmara técnica avaliará 

projetos do FEHIDRO. Ainda nesta reunião, deliberamos sobre a Arborização Urbana e 

elaboramos diretrizes e encomendamos sua inserção na Lei Municipal de Arborização 

Urbana. 

 No mês de agosto a reunião foi realiza excepcionalmente no terceiro dia do mês de 

setembro por motivos de reinauguração da Casa de Agricultura, foi apresentado os novos 

membros do conselho a senhora Nancy Horta e o senhor Paulo Horta, que são produtores 

rurais e produzem produtos orgânicos, foi relatado a participação dos alunos das escolas do 

Jardim Itália e Irineu Julião, e foi informado sobre a reunião os produtores do Projeto Agro-

família do SEBRAE. 
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