
 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

                                                                                                                                        

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 12 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 16/09/2022 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, em ambiente virtual via 

aplicativo Google Meet, às 09:00 horas, foi verificado que havia o quórum de Titulares, com a 

participação como convidado o Sr. Ralph Lopes de Figueiredo (Assistente Administrativo), foram 

abertos os trabalhos deste Conselho pelo Sr. Fernando César de Oliveira, Presidente. Aprovada Ata 

da reunião anterior pelos Conselheiros presentes. A reunião de hoje corresponde à reunião ordinária 

12. Fernando informou que o plantio de 40 mil mudas será feito por uma empresa contratada pela 

Secretaria do Sr. Lucas, então não terá necessidade de usar dinheiro do Fundo do Meio Ambiente, o 

que é bom, pois temos ainda mais um plano de manejo a ser feito. Estávamos negociando sobre a 

compra de drones, mas ainda está em trâmite de estudos. Os notebooks serão da linha Dell com 

especificações adequadas às passadas pelo conselheiro Breno. Sugeriu-se custear um curso para o 

setor de fiscalização ambiental, incluindo os Guardas da Patrulha Rural, aprovado por todos. Sobre a 

elaboração do Plano de Manejo para a APA Engenho d’água, ficou aprovado por este Conselho que 

o Termo de Referência deve ser confeccionado por uma empresa contratada, onde fica desde já 

aprovado o dinheiro do fundo para tal contratação. Guilherme verá com a Débora se é possível ela 

ajudar em algo. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 
 

MEMBRO VÍNCULO PRESENÇA 

Fernando César de Oliveira Presidente Presente 

Guilherme Ciampolini Rocco Vice-presidente Presente 

Caroline Santana Calisto Secretária Ausente 

Breno Augusto de Camargo Boro Conselheiro Presente 

Alessandro de Jesus dos Santos Conselheiro Presente 

Cinthia Guilger Portes Conselheira Presente 

Marleth Nunes da Costa Conselheira Ausente 

Ralph Lopes de Figueiredo Convidado Presente 

 


