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Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, 1 

reuniram-se nas dependências da Sala dos Conselhos, os membros do Conselho 2 

Municipal de Meio Ambiente para reunião ordinária. Cássio iniciou a reunião 3 

cumprimentando todos os presentes e também agradecendo a participação dos 4 

membros do Conselho nesta reunião. O primeiro assunto da pauta foi a apreciação do 5 

Programa de Trabalho – Exercício 2018 com vistas a aprovação da Lei Orçamentária 6 

para o FUMMA num valor de R$ 55.800,00. Os membros aprovaram por unanimidade. 7 

Cássio comentou que o destaque fica para o valor de R$ 13.200,00 que deverá ser 8 

destinado exclusivamente em programas de educação ambiental. Aproveitando o 9 

ensejo, o mesmo sugeriu aos membros presentes ideias de atividades onde poderá 10 

ser alocado este recurso. Vinicius sugeriu aplicar este recurso em atividades práticas, 11 

principalmente em campanhas de destinação de resíduos. Paulo sugeriu a realização 12 

de uma espécie de gincana entre colégios do município, onde os alunos pudessem 13 

recolher determinado tipo de resíduo (a ser definido) e no final quem coletasse mais 14 

ganharia a disputa, por fim, o recurso seria utilizado para a destinação correta do 15 

mesmo e para a premiação da turma vencedora. O último assunto tratado na reunião, 16 

os assuntos gerais, comentou-se da campanha de recolhimento de resíduos 17 

eletroeletrônicos realizada no último sábado junto a programação da Expo Não-Me-18 

Toque. Cássio destacou que a mesma superou as expectativas em termos de volume 19 

de material arrecadado, sendo que a quantidade de resíduos recolhida girou em torno 20 

de doze toneladas que agora terão destinação ambientalmente correta. O presidente 21 

do Conselho também aproveitou para destacar o excelente trabalho realizado pelo 22 

Interact e Rotaract Clube no apoio a realização desta campanha. Nada mais havendo 23 

a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que a presente ata segue assinada por mim 24 

Cássio Henrique Crestani, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelo 25 

Secretário Mateus Henrique Barboza. Sem mais. 26 


