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 Relato 
Data: 03/08/2020 

Hora: 17:00 horas 

Local: Videoconferência (Plataforma Zoom)  

Pauta: Fazenda Floresta 

Introdução: Silvério deu início a reunião informando que esse processo da Fazenda 

Floresta já está judicializado e no tocante as obras de restauração da Fazenda Floresta, o 

prefeito comunicou que no entendimento da PMRD a Fundação Renova realizou um 

processo inverso, mobilização a empresa antes da aprovação do projeto por parte da 

PMRD. Além disso, comunicou que é de fundamental importância que o projeto de 

restauração vá ao encontro das recomendações do dossiê. Em seguida, Flávio concordou 

com Silvério que realmente ocorreu um erro e a equipe da Fundação Renova teve 

conhecimento de que o projeto já havia sido enviado a PMRD e comunicou que chegou 

ao conhecimento da Fundação Renova que o projeto seria aprovado com algumas 

ressalvas, visto que algumas intervenções precisam ser realizadas. No entanto, quando a 

Fundação Renova recebeu o ofício solicitando um novo projeto em 07 (sete) dias, 

afirmaram que era impossível disso acontecer no prazo estipulado, porém apresentou 

uma solução para a situação que seria a prefeitura aprovar o início das obras para realizar 

as intervenções que precisam ser efetuadas independente do projeto de restauro ou não. 

No entendimento da Fundação Renova a solução para essa questão está simples de 

solucionar sem precisar desmobilizar a empresa. Ficou acordado uma visita a Fazenda 

Floresta dos membros do COMPAC, juntamente com os membros da assessoria técnica, 

contratada da PMRD. Adair reforçou a necessidade de ter um projeto atualizado das 

ações que serão realizadas na Fazenda. Ficou acordado a visita para quinta (06.08) ou 

sexta (07.08).  

Relatora: Juliana Aparecida dos Santos Assinatura: 
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