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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta 2 

minutos, reuniram-se nas dependências da Sala dos Conselhos os membros do 3 

conselho municipal de meio ambiente, com o objetivo de analisar para aprovação do 4 

plano de aplicação do fundo municipal de meio ambiente (FUMMA) para Lei de 5 

diretrizes orçamentárias de 2017. O presidente do conselho, Sr. Cassio Henrique 6 

Crestani inicia a reunião, apresentando o plano de aplicação do fundo municipal de 7 

meio ambiente aos integrantes do conselho presentes, nesse sentido explica, que os 8 

recursos em votação são para implantação de novos projetos de caráter ambiental, 9 

para a manutenção de projetos que estão sendo desenvolvidos pela secretaria de 10 

Agricultura e Meio Ambiente, e para a aquisição de um veículo novo, para realização 11 

das atividades da mesma secretaria. O vice presidente do conselho, Sr. Paulo Roberto 12 

Cervi, comentou da importância da aquisição de um veículo Fiat Strada, ou 13 

semelhante, que venha a suprir as necessidades departamento de Meio Ambiente, 14 

como no transporte de cargas. Ele ainda sugeriu a possibilidade deste Conselho, 15 

elaborar um projeto para angariar verbas para futuras aquisições de veículos, com a 16 

finalidade de aplicação em projetos voltados à preservação do meio ambiente. 17 

Formado o quórum para votação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, os membros 18 

do conselho aprovam por unanimidade o plano de aplicação apresentado. O vice 19 

presidente do Conselho falou da importância de mapeamento de todos os poços 20 

artesianos bem como a legalização dos mesmos, Vinícius Toso comentou o alto custo 21 

que esta regularização implica. Discutiu-se sobre o uso de irrigação nas plantações. O 22 

presidente põe em pauta a importância da mudança da Lei 2.393/2002, em seu artigo 23 

1º, onde o órgão Conselho Municipal de Meio Ambiente, descrito como consultivo e de 24 

assessoramento, deve também ser descrito como órgão deliberativo, com base no 25 

Artigo 3º, inciso III. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e aprovada a presente 26 

ata que vai assinada por mim Mateus Henrique Barboza e pelo presidente do 27 

Conselho Municipal de Meio Ambiente Cássio Henrique Crestani, estando em anexo a 28 

lista dos presentes desta reunião. 29 


