CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE

INFORMATIVO Nº 11 – julho de 2021 – Referente à 18ª Reunião Ordinária

Ações realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico
e Agricultura da Prefeitura Municipal de Saltinho nos meses de fevereiro e março
de 2021.
1- Dia Nacional de Combate à Poluição
Em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Poluição, o departamento
de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agricultura e o departamento de Esportes,
Cultura e Lazer da Prefeitura do Município de Saltinho em conjunto com os alunos
do 3º ano da Escola Estadual Manoel dias de Almeida, em parceria com o Rotary
Club de Saltinho, realizarão ações para conscientização da população.
Com o tema “Preserve o Planeta Terra”, no dia 14 de agosto de 2021 (sábado),
haverá a coleta de Resíduos Eletrônicos, onde será disposto no pátio do Paço
Municipal nosso Contentor o qual foi adquirido em maio de 2021 para ações desta
natureza, ou seja, para receber os resíduos eletrônicos da população. Haverá
também o Pedágio Ecológico que é parte de um projeto fruto da parceria entre o
Departamento de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agricultura e a Escola
Estadual Manoel Dias de Almeida, tal ação tem como objetivo contribuir com a
Educação Ambiental dos cidadãos Saltinhenses e consiste na atuação dos alunos
do 3º ano do ensino médio que portarão crachá de agentes ambientais estudantis,
acompanhados de representantes e responsáveis da escola. Tal abordagem está
prevista para ocorrer no cruzamento entre Av. 7 de setembro e Rua Joaquim
Mendes Pereira, onde serão entregue os folhetos sobre o programa municipal de
coleta seletiva aos motoristas e também será oferecido dois presentes à cada veículo
parado, que serão uma muda de tomate cereja e um lápis semente.
Um ofício será entregue ao Subtenente da Polícia Militar de Saltinho para
ciência da movimentação no trânsito e tanto a escola quanto o Departamento de
Meio Ambiente, compromete-se em cumprir os protocolos para prevenção ao
COVID-19.
Para o mesmo dia O Departamento de Educação juntamente com a Divisão
de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e recreação vai promover uma forma de
gincana entre os alunos de futebol do município que consiste na coleta de materiais
recicláveis no córrego Saltinho, trecho inserido na praça do Velório e entorno. O
Objetivo é introduzir o espírito de cooperação numa causa nobre que o olhar para
a restauração de nosso córrego Saltinho, hoje seco e sem vida.
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Para divulgação de todas essas atividades no dia 04/08/2021 uma entrevista
ao vivo será efetuada na rádio Studio 107,9 FM, as 08h da manhã, onde será
esclarecido todos os detalhes das atividades.

2- Projeto de Revitalização da Microbacia que compreende as nascestes
dos córregos saltinho e Capuava.
No início do mês de julho, representantes da empresa RINEN se reuniram
virtualmente com as Assessoras do Departamento de Meio Ambiente, para falar
sobre iniciativas ambientais entre os setores privado e público.
Na reunião foram levantadas possibilidades de trabalhos e visto que a melhor
ideia a ser implantada no momento é a revitalização da microbacia que compreende
as nascentes dos córregos Saltinho e Capuava.
Tal escolha se deu por alguns motivos:
1) O momento crítico de escassez que toda região vem enfrentando;
2) A possibilidade de revitalizar os córregos em questão, os quais entregam
hoje vazões muito baixas, visto que no passado havia abundância de
água;
3) O benefício ambiental que a revitalização trará para o município e até para
o sistema de abastecimento da população, em termos não só de manancial
como também de reservação;
4) A perspectiva de trazer vida aos córregos e a biodiversidade que dele
dependem.
Pensando no andamento do projeto, as assessoras iniciaram o levantamento
e informações da área, como proprietários, localização e situação das nascentes e
dos córregos e possíveis interessados.
E no final de julho, foi então realizada reunião com a equipe de projetos do
Consórcio PCJ, visando entendermos o melhor modelo da revitalização, uma vez
que somos um dos municípios consorciados, e por isso poder contar com o
Consórcio PCJ para ações que visem a recuperação e conservação de mananciais.
Para tanto o mesmo já realizou outros projetos similares, como por exemplo, a
revitalização do Ribeirão Quilombo.
Os próximos passos serão dados pelas Assessoras do Departamento, afim de
levantar todos os proprietários, para as áreas selecionadas e ainda, selecionar
outras empresas, que tenham interesse em ser parte integrante do projeto.
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3- Departamento de meio ambiente conta com mais um colaborador.
Desde o final de junho deste ano, o departamento de meio ambiente conta
com um estagiário do ensino médio para apoio nos trabalhos diários. O programa
de estágio visa principalmente, inserir o jovem no mercado de trabalho, mostrar as
possíveis profissões e carreiras que o estagiário pode seguir.
4-Transplante de uma jabuticabeira.
Em função da demanda da Escola Municipal Lúcio Ferraz de Arruda em
arborizar com árvores frutíferas a área livre da escola, o Departamento de Meio
Ambiente em conjunto com o Diretor Administrativo Adjunto Claudemir Torrezan,
conseguimos uma árvore adulta que será doada, para que a seja transplantada na
unidade escolar. O transplante, na presente data está em fase de preparo, cuja
efetivação do transplante está programada para o dia 06/08/2021. Todas as fases
estão sendo registradas para o compilamento posterior e transformar num arquivo
para todos os alunos.
5. Coleta Seletiva de Coletores Autônomos
A coleta seletiva no município continua por conta dos coletores autônomos
voluntários cadastrados junto à prefeitura e vem sendo executado de forma
setorial, ou seja, cada coletor é responsável por uma ou mais áreas distintas. Foram
entregues os folhetos informativos, bem como as camisetas de identificação para
que os coletores voluntários possam fazer a mobilização junto à comunidade para
que seja feita a separação dos materiais recicláveis e que os mesmos sejam
colocados às ruas todas as segundas-feiras.

Carlos Roberto Torrezan – Presidente do COMDEMA
Aline Maria Leite de Moraes – Vice Presidente do COMDEMA
Ariella Machado de Oliveira Montebello 1º Secretária do COMDEMA
João Vitor de Arruda – 2º Secretário do COMDEMA
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