
Ata da Reunião da Câmara Técnica de Qualidade de Vida, realizada em 01 de 
agosto de 2018, no auditório da Secretaria da Educação. 
 
Em pauta: no primeiro momento, houve a apresentação dos membros técnicos que 
envolvem as secretarias de esporte, segurança e assistência social. Apresentamos a 
proposta da Câmara frente ao Plano Diretor vigente, levando sugestões de alteração 
relativas às respectivas secretarias. Estiveram presentes o Sr. Joel Pinho de Oliveira – 
Secretário de Esportes e Major Marcos Oliveira – Secretario de Segurança. Foi lida ao 
público presente a ata da reunião anterior, do dia 13 de julho, juntamente com seus 
anexos, proposto pelas secretarias envolvidas nesta câmara técnica. A partir daí, 
abrimos para sugestões e opiniões aos presentes. O munícipe, senhor Carlos Eduardo 
Tupinambá, propôs anexar a esta ata, os seguintes documentos: proposta da IMBIO 
(Instituto de Manejo da Biodiversidade), onde pede ao poder público que atente para 
criação de uma zona especial de proteção ambiental (ZEPAM). Também, a criação de 
uma área de lazer no bairro Beira Rio II. Outro munícipe presente na reunião, senhor 
Rogério Rebello, propôs que o município voltasse a ser inserido no programa 
“município verde-azul” para que possamos atingir a meta de 80 pontos deste programa, 
ate o ano de 2030, realizando mais benéficas no tratamento do esgoto, uso do solo, 
qualidade do ar, biodiversidade, gestão da água entre outros aspectos deste programa 
ambiental. Em seguida o morador, senhor Leonel, propôs mais atuação do poder público 
junto ao CEU (Centro de Esportes Unificado), quanto à necessidade de mais lazer, de 
mais atividades sociais e a possibilidade do uso e implantação de uma área ao lado do 
CEU, ser utilizado e implantado programas e estrutura física para melhor uso do local. 
O munícipe, senhor Marcelo Hideki, indagou a necessidade da maior atuação do poder 
público junto à fiscalização noturna de bares e locais de aglomeração de jovens. 
Segundo ele, nossa cidade se tornou o “parque de diversão perigosa” das cidades 
vizinhas, atraindo desordeiros e trazendo perturbação de silêncio a cidade. Já a 
moradora, senhora Maura Oliveira, solicitou o retorno do programa “Educação 
Ambiental”, promovido pela secretaria de educação. Este programa levava os alunos a 
ter contato e palestras sobre meio ambiente e sua preservação através da casa ambiente e 
saúde.   Em todos estes questionamentos e sugestões, os secretários presentes puderam 
esclarecer as possíveis soluções para amenizar, se não, até, efetivamente, conter estes 
abusos e melhorar o convívio e qualidade de vida de toda a população. Sendo oque 
tinha a ser tratado, demos o encerramento a reunião. Segue, anexo, lista de presença, 
documento do IMBIO,  


