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Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, reuniram-se nas dependências da Sala dos Conselhos, para debater diversos 3 

assuntos, os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, além da Secretária 4 

da Sala dos Conselhos Luciane Kissmann e o Engenheiro Florestal Cássio Crestani. A 5 

reunião foi presidida pelo vice-presidente Paulo Cervi, que iniciou a reunião 6 

explanando sobre o Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Meio Ambiente – 7 

FUMMA/2016. Cássio, explica que o FUMMA é composto de recursos advindos das 8 

taxas e multas ambientais. O valor disponível no plano para o exercício de 2016 é de 9 

R$ 69.200,00 (sessenta e nove mil e duzentos reais). O recurso pode ser utilizado 10 

para compra de equipamentos, veículos, realização de campanhas etc. O Plano de 11 

aplicação do Fundo foi votado e aprovado por unanimidade. Em relação à composição 12 

e atualização dos membros do Conselho, os conselheiros sugerem que sejam 13 

alteradas algumas entidades/órgãos representativos e, atualizada a legislação. A 14 

sugestão do Conselho é que o mesmo seja paritário, sendo que a representação de 15 

órgãos governamentais seriam as Secretarias Municipais de Agricultura e Meio 16 

Ambiente, Obras e Saneamento, Habitação, Saúde e CORSAN. Entidades não 17 

governamentais, ACINT, EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato 18 

Rural e os Escoteiros Guardiões da Nascente. Na próxima reunião será estudada a lei 19 

e oficializado o pedido dessas alterações e demais que se julgarem necessárias, ao 20 

Executivo Municipal. Foi entregue aos representantes um ofício requerendo 21 

atualização na indicação dos membros titulares e suplentes. Ficou aprovado pelos 22 

conselheiros que as reuniões serão mensais nas terceiras quintas-feiras do mês. 23 

Vinicius convida os conselheiros para participarem do Fórum Estadual de 24 

Conservação do Solo e da água no dia 08 (oito) de maço, durante a Expodireto 25 

Cotrijal. Maiquel comenta que o Município possui em torno de 7.800 (sete mil e 26 

oitocentos) hectares cadastrados no CAR. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 27 

e aprovada a presente ata que vai assinada por mim e anexada a lista de presença 28 

desta reunião.  29 


