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ATA DE REUNIÃO - 18/10/2018
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, foi realizado na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Alvinlândia a 1º reunião do CONDEMA, iniciando o ciclo 2019 do Programa Município
Verde Azul.
Inicialmente o Secretário Municipal do Meio Ambiente Devair Firmino cumprimentou a todos os presentes
e agradeceu a presença de todos dando início aos temas propostos, começando a falar sobre o Plano
Municipal de Saneamento, que desde de o ano de 2013 encontra se em fase de elaboração e desde então vem
sofrendo frequentes correções, o que tem atrasado bastante a finalização do mesmo, o vereador e membro do
CONDEMA vereador Ataliba, indagou a veracidade dos produtos e informações constantes nos mesmos
então a 1º secretaria e Engenheira Agrônoma prestadora de serviços no município Mariane Primo declarou
que as inveracidades que continham em alguns produtos como o A, B, C e D foram corrigidas pela Arquiteta
Márcia Bounassar, responsável pela empresa contratada juntamente com a engenheira. Mariane ainda
comentou que tais produtos agora foram totalmente finalizados e enviados novamente a FUNASA para
correção, um novo cronograma de divulgação do plano foi elaborado e assim o plano está caminhando,
nossa intenção é que até meados de novembro do corrente ano o plano esteja finalizado, na sequência o
tesoureiro do CONDEMA Lúcio Telini reforçou sobre a importância do plano e disse que gostaria de
participar das reuniões dos comitês para acompanhar e auxiliar na finalização deste, então, o secretário
Devair agradeceu e disse que toda ajuda é bem-vinda, em seguida o mesmo passou para o próximo tema
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL e explanou a necessidade de acompanharmos este resíduos mais de
perto, pois os pedreiros, construtores e geradores deste resíduo não estão separando os mesmos de maneira
correta, encaminhando vários matérias misturados a este resíduo, o que vem dificultando a deposição final e
manejo deste, então a 1º Secretaria Mariane Primo sugeriu que fossem enviados notificações a estes
geradores para estes estejam cientes da importância da separação e da legislação municipal vigente, então, a
professora e membro do CONDEMA Sandra Pessoto apoio a ideia e disse que seria de grande valia esta
ação para a sustentabilidade do município, então, realizamos um levantamento das obras existentes no
município para darmos início a ação.
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ATA DE REUNIÃO - 08/11/2018
Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito as 16:15 (dezesseis horas e quinze minutos), foi
realizado na sala de reuniões da prefeitura municipal reunião do CONDEMA para tratarmos da seguinte
pauta:
Plano Municipal de Controle de erosão;
Podas;
Legislação vigente;
Inicialmente o Secretário Municipal do Meio Ambiente Devair Firmino cumprimentou a todos os presentes
e agradeceu a presença, então iniciou a conversa sobre o PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DE
EROSÃO, que desde o ano de 2013 encontra se em fase de elaboração e com vários erros em seu
mapeamento, porém, em conversa com o agente técnico do FEHIDRO Eng. Walter o mesmo afirmou que
ele pessoalmente está acompanhando a elaboração dos mapas para que o plano possa ser finalizado com a
maior brevidade possível, pois o município vem sendo prejudicado na tomada de recursos do FEHIDRO,
que há 3 anos vem tentado ajustar os mapas e enviar o mesmo para a câmara aprovar, sem nenhuma
manifestação então o Secretario continuo com a pauta falando sobre a necessidade de realizar as PODAS em
todo o perímetro municipal, pois as arvores encontram se encostando nos fios, sem modelagem, etc. O
senhor Ademir Firmino vice prefeito então sugeriu que fossem contratados funcionários terceirizados para
realizar as podas, o secretario então comentou sobre a dificuldade da secretaria em contratar mão de obra, já
que a mesma não dispõe de recursos para tal feito, então, o Vereador Ataliba indagou o secretario sobre o
Fundo municipal do meio ambiente e o mesmo respondeu que a lei referente ao fundo existe, porém não
existe uma conta e nem recursos dispostos nesta. Então ficou combinado de marcar uma reunião com a
presença da prefeita para tratar do fundo municipal do meio ambiente juntamente com a presença do
tesoureiro Marco Aurélio Guarido.
Em seguida a 1º Secretaria Mariane Primo relatou sobre a legislação ambiental necessária para cumprir as
diretivas do PMVA (Programa Município Verde Azul), ressaltando que as mesmas são de grande
importância para o Marco Legal do Programa, sendo indispensáveis para a certificação do município.
Então o vereador e membro do CONDEMA Daivison Bruno, declarou total apoio para aprovação das
mesmas na câmara. Sem mais esta ATA foi lavrada e assinada por todos os presentes.

ATA DE REUNIÃO 06-12-2019
Aos seis dias do mês de Dezembro as 16:07 (dezesseis horas e sete minutos) foi realizado reunião mensal do
CONDEMA na sala de reuniões da prefeitura municipal, para tratar da seguinte pauta:
Calendário ambiental 2019; Programa municipal de educação ambiental;
Plano municipal de Mata Atlântica
O secretário municipal do meio ambiente Devair Firmino, iniciou a reunião cumprimentando a todos e
agradecendo a presença, em seguida apresentou a todos os presentes o novo CALENDARIO AMBIENTAL
MUNICIPAL que será desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, nesta reunião
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também contamos com a presença da COMISSÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, onde juntos explanamos
os temas e ações a serem desenvolvidas no decorrer do ano. Kelly Maria da Silva relatou que os passeio
realizados anualmente no Bosque de Bauru está saturado, que seria interessante conhecermos outros lugares
e trabalhar com outras gincanas além da gincana do óleo e da reciclagem, então a secretaria municipal da
educação Francine Lotério concordou com a coordenadora e sugeriu que todos visitassem a fazendinha na
cidade de marilia ou passeio afins, que tenham por finalidade a conservação do meio ambiente e a
conscientização ambiental de todos os alunos da educação formal.Então o Secretário Municipal do Meio
ambiente concordou com a exposição da coordenara kelly e da secretaria Francine, propondo então novos
passeio e novas gincanas que incentivarão as crianças a desenvolverem projetos relacionados ao meio
ambiente, o calendário foi apresentado todos os presentes concordaram e então os membros da Comissão
Municipal da Educação ressaltaram sobre a importância de unir o CONDEMA nesta causa, pois o Programa
Municipal de Educação Ambiental precisa de mais voluntários para realizar as ações e atividades propostas
no calendário, então o vereador Ataliba se prontificou a doar uma estrutura para montar o viveiro na Escola
Estadual, onde, as mudas serão produzidas e doadas para os produtores rurais do município para recuperação
das áreas de preservação permanente.
Em seguida a Interlocutora do PMVA e membro do CONDEMA Mariane Primo se propôs a convidar
profissionais da área ambiental para realizar palestras mensais para todos os professores da rede municipal de
ensino. Sem mais comentários para este assunto o Secretario Devair continuou a reunião falando sobre o Plano
Municipal de Mata Atlântica, que precisa ser elaborado, pois o que utilizamos é o da ESTAÇÃO
ECOLOGICA DOS CAETETUS e não serve para cumprir a diretiva BIO1 do Programa Município Verde
Azul, então sugeriu que baseado no plano da estação fosse montado.
O plano do município, que abordara toda a realidade municipal e a caracterização de nosso bioma de forma
que o mesmo contribua para gestão ambiental e desenvolvimento sustentável do município.
Todos os presentes concordaram com a elaboração do plano a interlocutora do PMVA sugeriu que neste
plano fosse feito um levantamento da fauna e flora local, todos concordaram sem mais esta

ATA DE REUNIÃO 07/02/2019
Aos sete dias do mês de Fevereiro as 16:17 (dezesseis horas e dezessete minutos) foi realizado reunião mensal
do CONDEMA na sala de reuniões da prefeitura municipal, para tratar da seguinte pauta:
Participação do Comitê de Bacia Hidrográfica;
Troca de óleo;
Renovação da licença de operação do aterro sanitário
A reunião foi iniciada com o cumprimento do Secretário Municipal do Meio Ambiente Devair Rodrigues
Firmino que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a presença, então iniciou a reunião falando sobre
a participação do município na câmara de bacias hidrográficas do médio Paranapanema onde desde o ano de
2017 o município participa na câmara de educação ambiental, este ano a câmara contara com a senhora Patrícia
Fazano que estará na frente da câmara orientando os municípios e auxiliando nas atividades de educação
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ambiental, o vereador e membro do CONDEMA Ataliba indagou sobre a importância da tomada de recursos
do FEHIDRO que há 3 anos o município não consegue pleitear por estar em debito com o órgão devido a
constantes correções nos mapas e pediu a total dedicação do secretário e dos membros para que o PLANO
MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO seja finalizado com a maior brevidade possível e ainda afirmou
que como membro do órgão e vereador ira pessoalmente fiscalizar o andamento deste plano para que o
município possa caminhar e conseguir recursos para outros projetos de interesse municipal, sem mais o
secretário disse que está em “cima” da empresa e que o plano ficara pronto até o mês de maio, porém, pelo 3
ano o município não conseguira participar.
Então partimos para o próximo assunto TROCA DO ÓLEO USADO, a interlocutora do PMVA relatou que
segundo o senhor Hildebrando responsável pela troca do óleo afirmou que é necessário aumentar a divulgação
deste projeto, pois a procura pela troca está muito baixa e vem caindo mensalmente, então o vereador e
membro Daivison Bruno sugeriu que a divulgação fosse feita pelo rádio, fixação de cartazes e mobilização da
comunidade com a participação das agentes de saúde municipais, o secretário municipal declarou que a ideia
é de grande valia e será realizada de acordo com o solicitado pelo vereador, sem mais comentários sobre o
assunto seguimos para o ultimo tema sendo a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO
SANITARIO, que vencera no dia 17 do próximo mês, a Interlocutora do PMVA e engenheira agrônoma
prestadora de serviço no município, afirmou que a área do aterro está em fase de encerramento, já que, a
mesma se encontra com muita afloração de pedra, impossibilitando assim a abertura das valas e deposição dos
resíduos, então a área remanescente só conseguira suportar no máximo 8 meses.
Ea solução até o funcionamento do aterro intermunicipal ficar pronto será enviar os resíduos para o município
de Piratininga, onde o município devera dispensar recursos para a deposição deste resíduo.
Sem mais comentários esta reunião foi encerrada e a ATA lavrada e assinada por todos os presentes.

ATA DE REUNIÃO 14-04-2019
Aos quatorze dias do mês de março as 16:13 (dezesseis horas e treze minutos) foi realizado reunião mensal
do CONDEMA na sala de reuniões da prefeitura municipal, para tratar da seguinte pauta:
Plano municipal de controle de erosão;
Estradas rurais;
Arvores imunes,
O secretário Devair Firmino iniciou a reunião cumprimentando a todos e agradecendo a presença, então expos
a pauta ser tratada, iniciando pelo PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DE EROSÃO que finalmente após
6 anos de correções, reuniões e conversas foi finalizado, no início da semana o responsável pela empresa EMR
Construtora protocolou os novos mapas, juntamente com à finalização do plano, então a professora Sandra
perguntou se esse plano seria apresentado para a comunidade, e o senhor Ataliba concluiu que seria
interessante realizar uma audiência pública para falar com a comunidade sobre a importância do plano e sua
finalidade. Então o secretário Devair acatou a ideia e ira marcar com OS responsáveis esta audiência, sem
mais comentários sobre este assunto passamos para O próximo tema ESTRADAS RURAIS, onde o vice
prefeito e membro do CONDEMA Ademir Firmino relatou que está sendo realizada a manutenção nas estradas
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rurais do município e para tal feito um maquinista terceirizado foi contratado exclusivamente para realizar
este serviço, Ademir ainda relatou que está sendo utilizado resíduos de RCC para realizar a tarefa e que
algumas estradas estavam com muitos buracos e muitas caixas precisando de manutenção, mas com a
manutenção tudo estava caminhando bem, então o senhor Lucio Telini representante dos produtores
municipais perguntou se O serviço seria realizado em todas as AVL's, Ademir respondeu que sim, porém, o
serviço foi iniciado onde havia maior necessidade e seguirá ate atingir todas as AVL's municipais.
Seguindo para o próximo tema ARVORES IMUNES, onde a interlocutora do Programa Município Verde
Azul Mariane Primo sugeriu que fosse realizado um cadastramento das arvores imunes ao corte no município,
baseado no novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) que dispõe sobre a
proteção da vegetação nativa e determina que o poder público federal, estadual ou municipal pode proibir ou
limitar o corte de espécies raras da flora ou mesmo declarar qualquer árvore imune ao corte por sua
“localização, raridade, beleza ou condição de porta- sementes”. A restrição já era prevista pelo Código
Florestal Brasileiro de 1965, revogado com a instituição da nova legislação. Todos os membros presente
concordaram com a ideia sugerida e a resolução feita. Sem mais assuntos a tratar a resolução nº 01/2019 do
CONDEMA foi feita e está ATA lavrada e assinada por todos os presentes.

ATA DE REUNIÃO 11-04-2019
Aos onze dias do mês de abril as 16:06 (dezesseis horas e seis minutos) foi realizado reunião mensal do
CONDEMA na sala de reuniões da prefeitura municipal, para tratar da seguinte pauta: e Finalização dos
relatórios, i e Apresentação do RGA,
e Plano de Gestão Ambiental
O secretário Devair Firmino iniciou a reunião cumprimentando a todos e agradecendo a presença, em
seguida apresentou OS temas proposto e iniciou a reunião falando sobre a FINALIZAÇÃO DOS
RELATÓRIOS, que serão enviados ao Programa Município Verde Azul no próximo dia 15, em seguida
passou a palavra para a interlocutora do PMVA Mariane Primo que através de apresentação no Power point
começou à mostrar o RGA com fotos e as diretivas que foram realizadas na fase de qualificação do
município, a interlocutora relatou também quais foram as diretivas melhores pontuadas no ciclo anterior do
programa, a mesma ainda falou sobre algumas dificuldades encontradas para realização das atividades e do
apoio necessário das outras secretarias para que se tenha um bom desenvolvimento e avanço na pontuação,
então, O secretário Devair completou que para à certificação ele gostaria que OS membros do CONDEMA
fossem mais ativos quanto O voluntariado para ajudar nas questões ambientais.
Na sequência a interlocutora Mariane falou sobre a o PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL que deve ser
elaborado e apresentado para O PMVA e informou que este plano é de grande valia, pois ele abrangera todas
as vertentes ambientais municipais, tratando de recomendações que serviram como base para O
gerenciamento de possíveis impactos ambientais gerados pela municipalidade Sendo extremamente útil no
acompanhamento ambiental, permitindo que melhores práticas sejam aplicadas e assegurada a sua
interligação com os indicadores para O monitoramento das atividades. Todos concordaram com a elaboração
do plano e se propuseram em colaborar com O desenvolvimento do mesmo.
A professora Sandra Pessoto questionou a pontuação do PMVA, afirmando que vários municípios que não
realizam a gestão ambiental de acordo com a legislação foram certificados e perante a tantos feitos nosso
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município continuava sem receber o selo. Então o secretário afirmou que este será o último ano que
tentaremos a certificação, segundo a prefeita Abigail, pois ela se diz desanimada em continuar a tentar.
Sem mais para os temas debatidos esta reunião foi encerrada e a ATA lavrada e assinada por
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