
ATA Nº 02/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois,

às duas horas, o Conselho Municipal de Meio Ambiente reuniu-se na sala da

Administração para analisar e resolver assuntos importantes e necessários para o

andamento de questões ambientais e atinentes ao Conselho.

O atual presidente agradeceu a presença dos conselheiros presentes na

oportunidade, também informou conforme pauta anteriormente informada sobre a

eleição da nova diretoria, a qual faz-se necessário mediante voto entre os

conselheiros titulares. Portanto, foi aberto a oportunidade para que os conselheiros

titulares colocassem seus nomes à disposição para os cargos de presidente,

vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, sendo eleitos na seguinte

ordem: Roberto Tomasi Junior como presidente, Alan Provensi como

vice-presidente, primeiro secretário Gabriel Koche, como segundo secretária

Graciela Thaís Baccin.

Também, na oportunidade foi apresentada solicitações realizadas pelo

Departamente de Meio Ambiente a compra de materiais para contribuir na execução

dos trabalhos, tais como: Carro para que antenda as necessidades do departamento

e possam ser utilizados na zona rural e locais de difícil acesso, sendo apresentado

três orçamentos de um Fiat Strada, também de GPS para contribuir, mas não foi

apresentado orçamentos devido não ter lojas no município que possuam para

aquisição. Sobre o valor para aquisição foi sugerido que fosse utilizado do Fundo

Municipal de Meio Ambiente ou para não comprometer todo orçamento para que

fosse de forma mista, com parte do orçamento da Secretaria de Administração e

outra do Fundo. Foi apresentado que o saldo Livre possui atualmente o valor de R$

40.864,21 (quarenta mil oitocentos e cessenta e quatro reais e vinte um centavos),

já no Fundo possui R$ 67.597,93 (cessenta e sete mil quinhento e noventa e sete

reais e noventa e três reais, com isso, será analisado junto ao setor contábil do

município sobre a viabilidade.

Na oportunidade foi explanado também sobre valor a ser angariado através

de ICMS que surgiu por meio da Lei Municipal nº 3890/2021. Outro ponto ressaltado

é sobre a necessidade do conselho juntamente com o departamento realizar um



mapeamento onde e qual espécie pode ser plantado no perímetro urbano,

principalmente no projeto de remodelação do trânsito no município

Foi explando pela diretora Graciela que semana participaram de formação

sobre Áreas de Preservação Permanante na FAMURS, na oportunidade iriam entrar

em contato com a Dra. Marília Longo sobre a questão da contratação para estudo e

alterações das Leis municipais atinentes ao Meio Ambiente. Portanto, na próxima

semana será entrado em contato por reunião online para ver sobre a necessidade

haver alteração total, pois os orçamentos até o momento coletados possuem

valores muito diversos.

Foi adentrado sobre o assunto do grupo de WhatsApp do Conselho Municipal

de Meio Ambiete, por alguns profissionais da área que não fazem parte da portaria,

com isso, não são conselheiros foram retirados, foi indagado sobre a viabilidade de

reincluí-los. Para tanto, foi explanado que o grupo é somente referente a finalidade

do conselho e para os conselheiros, desta forma, quando for necessário será

solicitado para que compareça à reunião e participe na construção. O qual houve a

compreensão de todos que deve ser somente para conselheiros e caso seja de

intetresse que seja criado outro grupo para serem debatidos assuntos ambientes.

Nada mais a constar na presente Ata, dou esta por encerrada.

Estiveram presentes: Graciela Thaís Baccin, Jefferson Luis Vicari, Paulo

Porcher, Gabriel Koche, Roberto Tomasi Junior, Cleidy Ribeiro Azeredo Bairros,

Cleci Merlin, Thaís Ribas Francesqui.


