
 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

                                                                                                                                        

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 10 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 02/06/2022 

 

Aos dois dias do mês de junho 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 convidados o Sr. Ralph Lopes de Figueiredo (Assistente Administrativo), foram abertos os 

trabalhos deste Conselho pelo Sr. Guilherme Rocco, que leu a ATA da reunião anterior, aprovada 

pelos Conselheiros presentes. A reunião de hoje corresponde à reunião ordinária 10. Fernando diz 

ter cerca de 700 mil reais no fundo, onde deve sobrar cerca de 340 após os trâmites. Disse que 

existem coisas importantes que poderiam ser beneficiadas, como arborização urbana e compra de 

um drone para a fiscalização. Breno sugere para o setor de contabilidade fazer uma planilha, uma 

tabela com todas as informações por escrito, onde a contadora Caroline poderia fornecer o balancete 

sobre a situação atual. Guilherme disse que o COMDEMA já decidiu favoravelmente pela ida de 

parte do dinheiro do fundo para o Plano de Manejo do Engenho d’água, quando este for feito, e 

aproveitou para perguntar qual o caminho do dinheiro, qual o procedimento a ser feito nesses casos. 

Caroline disse que a própria Secretaria pode abrir processo, onde Guilherme perguntou se é 

necessário algum documento extra do Conselho. Fernando disse que pode usar a ATA da reunião, 

que já é suficiente. Breno pediu para que conste nas informações a situação de cada projeto atual. 

Definido que mais informações poderão ser colocadas no grupo e depois confirmadas em ATA. 

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 

Breno Augusto de Camargo Boro Secretário 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 

 


