CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE
INFORMATIVO Nº 09 – março de 2021
Ações realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico
e Agricultura da Prefeitura Municipal de Saltinho nos meses de fevereiro e março
de 2021.
Encerramento do Programa de Coleta Seletiva com a Cooperativa Reciclador
Solidário (motivo: término do contrato).
O encerramento do contrato se deu pelo fato de que os serviços prestados
pela Cooperativa não geraram a economia esperada, ou seja, os gastos com coleta
e disposição de resíduos domésticos no município continuou sendo o mesmo,
inviabilizando assim a continuidade do contrato com a Cooperativa.
Embora saibamos da importância sócio ambiental que esse contrato gera,
estamos vivendo momentos difíceis com a pandemia, sendo certo que precisamos
cuidar para que as finanças do município não se deteriorem.
Para tanto, visando dar continuidade na coleta seletiva, o departamento de
Meio Ambiente, disponibilizou desde o dia 23/03/2021, no sítio eletrônico da
Prefeitura do Município de Saltinho, edital para cadastramento de catadores
autônomos, conforme:
“A Prefeitura do Município de Saltinho notifica de forma administrativa todos
os catadores autônomos que possuam interesse em proceder com a coleta de
material reciclável de acordo com a LEI FEDERAL nº 9.608 de 18 de fevereiro de
1998, a qual dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências, que os
mesmos efetuem seu cadastramento na rede pública, de acordo com o termo de
adesão previsto na Lei Federal supracitada e conforme o caso, nos termos do que
estabelece também a Lei Municipal 352/2007, de 03/01/2007”
A prefeitura recebeu até a presente data 06 (seis) cadastros completos.
Firmado Projeto de Educação Ambiental entre o Departamento de Meio
Ambiente, Saneamento e Agricultura e a Escola Estadual Manoel Dias de
Almeida voltado à Resíduos Sólidos do Município.

Distribuição de material de educação ambiental “gibi da turma da Mônica”
fornecido gratuitamente pela SABESP
Foram recebidas 1.600 unidades, onde 950 das mesmas foram destinadas
às escolas municipais no início de março 2021.
Os demais, serão entregues para a escola estadual.
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Parceria Consócio PCJ
No dia 18 de fevereiro de 2021, a Prefeitura de Saltinho, através do
Departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agricultura recebeu a
doação de sementes e saquinhos para a produção de mudas nativas no Viveiro
Municipal.
As sementes doadas foram de Mutambo, Timboril, Jatobá, Capitão, Bico de
pato, Babosa Branca, Leiteiro, Angico vermelho, Aroeira mansa e pau marfim, além
de 500 saquinhos plásticos para o plantio.
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No dia 04 de março de 2021, foram recebidas 600 mudas de espécies
arbóreas diversas que serão destinadas para reflorestamento de mata nativa do
município.
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Aquisição de mudas para paisagismo
Empenho no valor de R$1.500,00 voltado para compra de mudas nativas de ipês
para complementação do Viveiro Municipal, 35 mudas de ipês roxo e rosa para
paisagismo da área verde no Jardim Palmares I. (10 mudas em estágio já avançado
na altura de 2,50m de altura e as demais em estágio mais jovem, ou seja, na altura
de cerca de 1,20m).
Material sensibilização ambiental
Empenho no valor de R$ 4.360,00 voltado para a compra de 2.000 (duas mil)
unidades de lápis semente (com sementes de salsa) para fins de educação
ambiental e sensibilização dos alunos na questão da importância da vida vegetal,
a importância da germinação e florescimento, para que se tornem cidadãos
conscientes da importância do reflorestamento e manutenção das áreas verdes,
bem como remanescentes de florestas nativas.

Carlos Roberto Torrezan – Presidente do COMDEMA
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