RELATÓRIO DE REUNIÕES – CONDEMA 2021
ATA DE REUNIAO - JULHO / 2021
Ao primeiro dia do mês de julho de 2021 as 9:00 (NOVE)horas foi realizada mais uma reunião mensal do
CONDEMA, desde o início da pandemia através da plataforma GOOGLE MEET, para tratar da seguinte pauta:
CASOS DE RAIVA EM EQUINOS;
CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO VETERINARIO;
O secretário Devair Firmino iniciou a reunião cumprimentando a todos e agradecendo a presença, em seguida
apresentou o tema proposto e iniciou a reunião falando sobre os CASOS DE RAIVA CONFIRMADOS EM EQUINOS
NO MUNICIPIO, onde apresentou aos membros do CONDEMA como está a situação relacionada ao tema na cidade,
onde já temos 03 casos de morte de EQUINOS provenientes de raiva.
Depois de um longo debate os conselheiros chegaram à conclusão de que a SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA deverá cobrar dos produtores a vacinação de sua tropa e a comprovação aos órgãos agrícolas
pertinentes.
Sem mais para os temas debatidos está reunião foi encerrada e a ATA lavrada e assinada por todos
os presentes.
Devair Firmino
Mariane Primo
Daivison Bruno Ananias
Lucio Telini
Sandra Maria Pessoto
Paulo Espin

ATA DE REUNIÃO – AGOSTO / 2021

No dia 03 de agosto do corrente ano através da plataforma Google Meet, foi realizada reunião
referente ao PROJETO FEHIDRO 2021 e a participação do município nas câmaras técnicas provenientes
da BACIA DO MÉDIO PARANAPANEMA, além das, dificuldades apresentadas pelo setor de compras
e licitações quanto aos valores orçamentários maiores do que quando realizado o orçamento inicial,
obstáculos recorrentes da pandemia e inflação no país.
A reunião se início com o cumprimento do Senhor Devair Rodrigues fermino, secretário
Municipal do Meio Ambiente, onde o mesmo abordou a os temas da presente reunião já citados acima
e indagou a necessidade dos projetos FEHIDRO para o desenvolvimento ambiental e rural de nosso
município, o mesmo ainda reportou aos membros o projeto pleiteado para o corrente ano, a interlocutora
e engenheira agrônoma Mariane Primo apresentou a todos o projeto protocolado no DAEE e aprovado
para mais 30 fossas sépticas em nosso perímetro rural.
Após também foi abordado pelo Secretario a dificuldade quanto a abertura da licitação do Projeto
FEHIDRO relacionado ao ano de 2020, também referente ao saneamento rural e instalação de
biodigestores no âmbito rural para a eliminação de fossas negras e preservação do meio Ambiente, pois
os valores abordados no de 2019 para desenvolvimento da planilha quanto a CPOS estão altíssimos em
relação a inflação e economia atual do país as empresas não se atraem devido aos valores atuais.

ATA DE REUNIAO - SETEMBRO / 2021
Aos vinte dias do mês de setembro as 9:00 (nove horas) foi realizada mais uma reuniâo mensal do
CONDEMA através da plataforma GOOGLE MEET para tratar da seguinte pauta:
•

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL;

•

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS QUE

SERÃ0

ENTREGUES

AO PROGRAMA

MUNICIPIO VERDE AZUL PARA A CERTIFICAÇAO 2021;
•

QUEIMADAS E ROUBOS NO PERIMETRO RURAL

•

PARECER REFERENTE A PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA.

O secretário Devair Firmino iniciou a reunião apresentando os novos membros do conselho,
cumprimentando a todos e agradecendo a presença, e em seguida apresentou os temas propostos; iniciando a
reunião falando sobre o PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO, o qual foi norteado pelas
diretivas do PMVA, no qual consta um breve diagnóstico da situação do município para cada diretiva, as
propostas ágeis para as possíveis melhorias, as metas tragadas, e os entraves que dificultam a resolução dos
problemas existentes.
Em seguida foram apresentados aos membros do COMDEMA e demais munícipes presentes os
DOCUMENTOS COMPROBATDRIOS QUE SERAO ENTREGUES AO PROGRAMA
MUNICIPIO VERDE AZUL PARA A CERTlFlCAÇÃO 2021, onde foi exposta toda a documentação, ações e
pré atividades, enviados; inclusive relatórios e registros fotográficos do material.
Os membros do conselho tomaram ciência e analisaram o PLANO DE GESTAO
AMBIENTAL e das DOCUMENTAÇOES COMPROBATORIAS QUE SERÃO ENTREGUES AO PMVA; e
se MANIFESTARAM FAVORAVEIS E SATISFEITOS com ambos, APROVANDO todos
aos documentos apresentados por UNANIMIDADE sem contestações ou observações.
Posteriormente foi conversado entre os membros do condema sobre a necessidade de emitir dois
PARECERES, um relacionado ao PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLAMTICA e outro

PragaDr.Daniel Guarido, Z94— Fone/Fax: (14)3473-1105/(14)3473-1107 I(14)3473-1182
CEP 17.430-000 ALVINL tNDtAfSP e-mail: pmalvin@terra.com.br www.alvinlandia.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91

“Simpatia do Centro Oeste”

CNPJ 44.518.405/0001-91

relacionado ao RELATORIO E CRONOGRAMA DE MANUTEN AO DA FROTA
MUNICIPAL
Que já haviam sido apresentados ao condema em outras oportunidades, mas pelo fato de ter
ocorrido mudanças nos membros deste conselho, foram explanados novamente nesta reunião,
onde ambos foram analisados novamente e como esperado foram aprovados e por unanimidade
pelos membros do condema, que se manifestaram todos favoráveis a ambos.
Sem mais para os temas debatidos está reunião foi encerrada e a ATA lavrada e
assinada por todos os presentes.

REPRESENTANTES PODER EXECUTfVO
Mariane A de Oliveira Primo
Devair Rodrigues Firmino
Francine Lotério Cripa
Eloisa Mariangela de Oliveira

t’

REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL
Aparecido Dias Borborema
Aparecido Célio Horâcio
Marcia Raimundo da Silva
Ademir Firmino
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TODAS AS REUNOÕES FORAM REALIZADAS VIRTUALMENTE ATRAVES DO APLICATIVO
GOOGLE MEET, CONFORME IMAGENS ABAIXO:
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Este relatório tem por objetivo tornar publico todos os temas debatidos por este conselho ao
longo do ciclo do PMVA (outubro 2020 a setembro de 2021), bem como as decisões tomadas
pelos mesmos pareceres emitidos, resoluções e etc.
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