CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE GASTÃO VIDIGAL/SP
ATA Nº 07/2021
Aos, 21 dias do mês de julho do ano de 2021, na sede da Espaço de Educação Ambiental
de Gastão Vidigal, no Centro Cultural “Sebastião Pereira Mota, localizado na Rua Antonio
Fermino da Silva localizado no município de Gastão Vidigal reuniram-se o Conselho
Municipal do Meio Ambiente. O Presidente do COMDEMA Odair Fernandes agradeceu a
presença de todos e deixou a palavra livre. A conselheira e Interlocutora do PMVA Débora
Fernandes apresentou para todos os conselheiros as ações da diretiva de Resíduos
Sólidos. Foi apresentado a coleta e destinação de pneus e o trabalho de sensibilização de
coleta seletiva. Também foi apresentado o Projeto Livro Livre “Doação e trocas de Livros
Usados) que iniciara no mês de setembro em nosso município. A conselheira sra. Wanilde
Antonia marquezi parabenizou a idéia do projeto e sugeriu que uma resolução para a
instituição desse projeto em nosso município. Então foi realizada a deliberação da minuta
da Resolução 004 de 21 de julho de 2021 qie institui a Implantação do Projeto Livre Livre
( Doação e troca de livros usados). Foi apresentado para os conselheiros o cronograma de
previsão de substituição e manutenção da frota municipal dos veículos a diesel da
Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal. Os conselheiros podem averiguar que os veículos
as diesel da frota municpal estão sendo realizados a manutenção e que no momento os
veículos não estão necessitando ser substituídos. A conselheira e Interlocutora do PMVA
Débora Fernandes comunicou a todos os conselheiros que ela e o Prefeito Municipal
participou da Assembleia Geral Ordinária do Comitê de Bacia do Baixo Tietê com as
seguintes pautas: Deliberação sobre Plano de Aplicação Cobrança 2021, Aplicação de
Recursos para 2021, Relatório de Situação e Retificações de deliberações "Ad
Referendum".
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e dela se extraiu a presente ata.
Eu Débora Fernandes, Secretária, a li e subscrevo-me, assinei com os demais membros
presentes.

