CONSELHO DIRETOR DO FUNDO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet
Data: 15/06/2021
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual via
aplicativo Google Meet, às 10:00 horas, horário da primeira convocação, foi verificado que havia o
quórum de Titulares, com exceção apenas da Sra. Marleth Nunes da Costa, onde foram abertos os
trabalhos do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, em Reunião Ordinária, pelo
Sr. Lucas Aparecido Rodrigues, Presidente deste Conselho e atuante na municipalidade como
Secretário de Serviços Públicos, conforme convocação, iniciando com a fala oriunda do Sr. Lucas
sobre a criação do Conselho, apresentando o Sr. Fernando César de Oliveira como Secretário de
Meio Ambiente e deixando como assunto principal a contratação de empresa para a elaboração do
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental – APA do Ribeirão Avecuia, assim como as
importantes questões de reflorestamento de nascentes e compra de viaturas para o setor ambiental,
sendo beneficiados a Guarda Ambiental e a própria Secretaria de Meio Ambiente. O Sr. Breno
argumentou que há similaridade de tais sugestões com os assuntos verbalizados na última reunião
do COMDEMA, de forma que o andamento de ambos os Conselhos estão afinados. Por sugestão do
Sr. Guilherme, a decisão de prioridade de tais assuntos foi aprovada por todos os presentes. O Sr.
Lucas acrescentou a informação, ainda referente à APAs Municipais, de que nesta revisão da Lei
Complementar 215/19 (Plano Diretor), haverá a criação de uma Lei específica para as APAs, devido
as necessidades ambientais vinculadas ao assunto. Os conselheiros aprovaram o uso da minuta
existente do Termo de Referência para a contratação do Plano de Manejo da APA Avecuia,
lembrando sobre a exigência do COMDEMA em que a elaboração do referido Plano vínculo com
instituições de ensino. Por fim, fixou-se como calendário pelos próximos dois meses, a segunda
sexta-feira de cada mês, de forma que a próxima reunião ficou agendada para a data de 09 de Julho
de 2021, e as reuniões sequenciais serão definidas posteriormente de acordo com a demanda de
assuntos. Segue a lista de presença dos Conselheiros e convidados.
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