
 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

                                                                                                                                        

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 05 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 25/10/2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual via 

aplicativo Google Meet, às 10:00 horas, foi verificado que havia o quórum de Titulares, com a 

participação como convidados o Sr. Fernando César de Oliveira (Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente) e o Sr. Ralph Lopes de Figueiredo (Assistente Administrativo). Foram então abertos os 

trabalhos deste Conselho pelo Sr. Guilherme Rocco, Vice-Presidente, iniciando dizendo ter lido a 

minuta do Plano de Manejo, e que agora restava apenas verificar o cumprimento do Termo de 

Referência. Breno citou que, caso haja alguma sugestão para complementação do teor, se essa  

influenciar no preço necessitaria republicar, mas caso não haja influência no preço, bastaria uma 

errata. Fernando apresentou atualização de valor em R$ 738.511,35. Falando a respeito de software, 

Lucas disse estar em contratação um levantamento aéreo e planialtimétrico de todo o município, 

onde teremos informações importantes para diagnósticos locais e processuais, com o custo 

aproximado de R$ 5 milhões. Já está em estudo pelo SAAE duas áreas, Engenho d’água e Faxinal, 

de interesse público para barragens de captação. Voltando ao Plano de Manejo, Fernando citou que 

a Licitação será em 08/11 (Tomada de Preço TP 13, 2222/21). Guilherme argumentou que o SAAE 

ainda tem duas pendências, sobre o TCRA e PSA, onde talvez existisse uma forma do fundo auxiliar. 

Sugestão de participação do Superintendente, Sr. Gustavo, na próxima reunião. Lucas sugeriu que o 

SAAE tenha uma equipe exclusiva para cuidar de mananciais, pelo menos 1 agente de campo, 1 

engenheiro ambiental e 5 operacionais. Sugeriu-se a próxima reunião para o final de novembro, 

última segunda-feira do mês. 

 

 

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 
 

MEMBRO VÍNCULO PRESENÇA 

Lucas Aparecido Rodrigues Presidente Presente 

Guilherme Ciampolini Rocco Vice-presidente Presente 

Breno Augusto de Camargo Boro Secretário Presente 

Alessandro de Jesus dos Santos Conselheiro Presente 

Cinthia Guilger Portes Conselheira Presente 

Marleth Nunes da Costa Conselheira Presente 

Ralph Lopes de Figueiredo Convidado Presente 

Fernando César de Oliveira Convidado Presente 

 


