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 Relato 
Data: 31/07/2020 

Hora: 14:00 horas 

Local: Videoconferência (Plataforma Zoom)  

Pauta: Questões Estratégicas 

Introdução: Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte às 14:00 horas, 

através de sistema de videoconferência (plataforma zoom), reuniram-se a Secretária de 

Governo e a Assessora e os representantes da Fundação Renova – Guilherme e Larissa 

Brandão para tratar do andamento das ações no município.  

Guilherme abriu a reunião comunicando que a Fundação Renova recebeu o ofício da 

Secretaria da Cultura, referente a análise dos projetos das obras da Fazenda Floresta e 

observou que a Secretária de Cultura desaprovou o projeto e essa decisão ocasionará na 

desmobilização da empresa. No tocante a solicitação de refazer o projeto, Guilherme 

informou que não é possível refazê-los no prazo de 07 dias, conforme solicitado no 

ofício. Propõem construir um escopo de trabalho que possibilite o início do trabalho, 

visando não prejudicar os trabalhadores. Diante disso, fica acordado uma reunião na data 

do dia 05/08, horário a definir.  

Em relação a ETE da Comunidade de Santana do Deserto, Guilherme solicitou a área 

para compensação florestal, que seria definida pela Prefeitura, e também as anuências ou 

desapropriações da área. Andréa informou que precisa dos projetos para saber onde irá 

passar a rede coletora para fazer essas desapropriações. Solicitou inserir esse assunto na 

reunião do dia 05/08.  

Fica acordado repassar as ações na data de 03/08 às 14 horas.  

Andréa cobrou um retorno referente ao Alvará da Terrayama, a empresa informou que 

eles deram entrada no setor da Prefeitura e precisam dar seguimento.  

Com relação a estrada de Santana, Andréa solicitou informações sobre a obra. A 

Fundação Renova entende que a terraplanagem já tem 90%, no entanto, no 

entendimento da Prefeitura essa ação seria referente a manutenção das estradas, e solicita 

informações sobre contratação das empresas.  

No tocante ao Parque Urbano, a Secretária de Governo comunicou que os laudos de 

avaliações do terreno, realizados por uma empresa contratada, estão na engenharia para 

análise e aprovação.  

Relatora: Juliana Aparecida dos Santos Assinatura: 
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