
 

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 02 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 13/07/2021 

 

Aos treze dias do mês de julho 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 do Sr. Lucas Aparecido Rodrigues. Participaram como convidados o 

Sr. Fernando César de Oliveira (Secretário de Agricultura e Meio Ambiente) e o Sr. Ralph Lopes de 

Figueiredo (Assistente Administrativo). Foram então abertos os trabalhos deste Conselho pelo Sr. 

Guilherme Rocco, Vice-Presidente, iniciando com a leitura e aprovação da ATA da reunião de 

15/06/2021 por todos os presentes. O Sr. Fernando prosseguiu com informações sobre orçamentos 

para aquisição de automóvel e criação da Guarda Ambiental, que possuirá seis agentes dedicados à 

função, frisando que tais agentes deverão possuir conhecimento na área ambiental. Guilherme falou 

sobre a importância de haver um plano de trabalho definido entre a Diretoria de Meio Ambiente e 

esta Guarda Ambiental, com o treinamento dos profissionais envolvidos. O Conselheiro Sr. 

Alessandro tem a palavra, dissertando sobre a atual situação da Fiscalização Ambiental do 

Município, que se encontra em processo de reestruturação. Argumentou sobre a necessidade de se 

acertar o setor de fiscalização na questão tecnológica e de materiais de trabalho, para que o mesmo 

se firme como uma base ambiental para toda a ação a ser planejada em conjunto com a Guarda. 

Neste sentido, frisou a necessidade de uma nova viatura para o setor. Ficou acertado de que o 

Conselheiro Alessandro, juntamente com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. 

Fernando, prosseguirão com a elaboração de uma lista de prioridades para reestruturação efetiva da 

Diretoria de Meio Ambiente, no que diz respeito às necessidades de trabalho para efetivo 

andamento do setor. O Sr. Alessandro fala ainda sobre a extrema importância do Plano de Manejo 

da APA Avecuia para a atuação da fiscalização ambiental. Ficando assim para a próxima reunião a 

verificação da citada lista de prioridades, para discussão do uso do Fundo de Meio Ambiente na 

questão dos gastos relacionados, onde e Vice-presidente deu por encerrada a presente reunião. 

Estando já fixado como calendário-base a segunda sexta-feira de cada mês, a próxima reunião 

permanece pré-agendada para a data de 13 de Agosto de 2021. Segue a lista de presença dos 

Conselheiros e convidados. 
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LISTA DE PRESENÇA 
 

MEMBRO VÍNCULO PRESENÇA 

Lucas Aparecido Rodrigues Presidente Ausente 

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 Presente 

Ralph Lopes de Figueiredo Convidado Presente 

Fernando César de Oliveira Convidado Presente 

 


