CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE

INFORMATIVO Nº 10 – maio de 2021 – Referente à 16ª 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- Programa de Coleta Seletiva – Coletores Voluntários
Com o novo modelo de coleta iniciado em abril de 2021, viu-se a necessidade
de realização mensal de reuniões com os coletores para um melhor alinhamento
dos deveres e direitos de cada coletor.
No dia 15 de abril de 2021, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária, onde
compareceram 03 (três) dos 06 (seis) coletores cadastrados e o Presidente do
COMDEMA Sr. Carlos Roberto Torrezan, as Assessoras do Depto. de Meio Ambiente
Sra. Aline Leite e Sra. Ariella Montebello, o Agente de Vigilância Sanitária Sr. João
Vitor de Arruda e a Assessora do CRAS Sra. Adenir Torrezan. Os assuntos
discutidos foram a possível setorização, os horários de coleta e os demais coletores
que não possuem cadastro.
No dia 20 de maio de 2021, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária, onde
compareceram 07 (sete) coletores cadastrados e 01 (um) que tem intensão de se
cadastrar. Estiveram presentes: as Assessoras do Depto. de Meio Ambiente Sra.
Aline Leite e Sra. Ariella Montebello, o Agente de Vigilância Sanitária Sr. João Vitor
de Arruda, o Secretário de Meio Ambiente e o Fiscal de Meio Ambiente de Rio das
Pedras Rafael Civolani Bonassa e Fábio Roberto Padovezi.
Na reunião foi definida a setorização do município, visando a facilidade da
comunicação entre a prefeitura e os coletores, melhor aproveitamento e aumento
da quantidade coletada, outro ponto acordado foi que a Prefeitura fará os panfletos
informativos e camisetas para os coletores, afim de padronizar e criar vínculos com
a população.
2- 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.
Em abril, foi definido o seguinte modelo para realização do projeto:
- Escolha de 1 (uma) classe para ser agente multiplicador do projeto – 3ª A;
- Diagramação de crachás para identificação dos alunos intitulados “Agentes
Ambientais”;
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- Treinamento com a finalidade de formar agentes multiplicadores;
- 26 de abril - Palestra ministrada pela Sra. Aline Leite, onde foi gravada e
multiplicada aos demais participantes;
- 31 de maio – Efetuada a visita ao Centro de Triagem de Resíduos CTR –
Essencial aterro sanitário / industrial - contratado para receber o lixo
doméstico, resíduos de limpeza urbana e catacacareco do município;
- Realização de compostagem:
- Maio – início da coleta de materiais;
- Junho – início da compostagem;
- Agosto – atividades para utilizar o composto para adubação e preparo
de substrato para plantio de mudas que serão doadas a população
durante a segunda parte do projeto (pedágio ecológico).
3- Preparativos para o dia do Meio Ambiente
- Escolha das mudas a serem doadas no sábado 5 de junho:
- 400 mudas entre nativas, ornamentais e frutíferas.
- Desenvolvimento da identidade visual empregada na divulgação das atividades
do dia 05/06/2021, ou seja, diagramação das postagens par facebook, listas de
transmissão de WhatsApp e faixas impressas.
- Realização de parceria com o Rotary Club de Saltinho:
- Doação de 60 resedas;
- Confecção de faixas.
- Recebimento de materiais eletrônicos:
- Compra de container;
- Contato com empresa coletora especializada no descarte adequado de
materiais eletrônicos.
4- Falsa Seringueira – Av. 7 de Setembro/Rua Antonio Montebelo
Com a intensão de preservar a árvore em questão, melhorar o fluxo no local
e evitar que suas raízes deteriorem asfalto e calçadas.
- Contratação de empresa para vistoria completa e fornecimento de estudo
de integridade da árvore;
- A partir do estudo, realizar contratação de empresa para realização de
melhorias e paisagismo.
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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