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ASSUNTO

GERAL:

Aprovação da Prestaão de Contas e do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo

Data: 20/07/2021

Horário: 09h00min - 11h00min.

Lcal: Reunião Remota pela plataforma Goole Meet.

Coordenadores: Rafael Ranconi

Relatoria: Whisraniely Alves do Nascimento

Objetivo: Pautas em anexo

Participantes: Reunião Remota - presença alistada ao final da ata.

Pautas: 1. Leitura do Edital de Convocação;

2. Leitura da Ata da reunião anterior;

3. Aprovação do Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio

Ambiente do exercício de 2021;

4. Discussão referente a reprogramação dos saldos da conta do Fundo Municipal do

Meio Ambiente do exercício 2021.

5. Assuntos Gerais.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ATA MEMÓRIA 27/07/2021

PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE  E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMA CONSELHO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA

ATA MEMÓRIA

Atividades iniciais:

Às  09h00min,  o  secretário  executivo  Rafael  Ranconi  dá  as  boas-
vindas, agradecendo a todos os presentes, informando o horário inicial
da  plenária  e  que  seria  feita  a  segunda  chamada  às  09h15min,
conforme  edital  de  convocação.  Às  09h15min,  Rafael  dá  início  a
leitura da ata anterior, sobre o plano de aplicação e após a leitura abriu
espaços  para  correções.  Não  houve  manifestação  e  somente  o
conselheiro Francilei Dias da SEMUSA se absteve da votação por não
ter  participado  da  reunião.  A  ata  foi  aprovada.  Passando  para  o
primeiro ponto de pauta, Isabela inicia as discussões sobre as ações
previstas no plano de aplicação e as constantes no superávit. Rafael
pontua  que  o  ponto  em discussão  é  o  plano  de  aplicação  e  que  a
previsão que está descrita no superávit será tratada em um momento
futuro.  Na sequência,  Urbanita  explica  que  plano de  aplicação é  a
previsão  orçamentária  para  2021  e  o  plano  superávit  é  o  valor
existente na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente em 31 de
dezembro de 2020 na conta do banco do brasil para ser utilizado em
2021. Sobre o valor de arrecadação de 2021, Urbanita trouxe que de
01/01/2021 até o dia 16/06/2021, conforme extrato obtido, o mesmo
estava em R$ 1.023.163,83. Rosalva disse que já temos o dinheiro e
que temos somente 6 meses para gastarmos o dinheiro com projetos.
Por  necessidade de  outra  reunião e  por  falta  de  consenso sobre  as
ações constantes no plano de aplicação proposto, o Sec. Alexandro, na
função  de  presidente  do  COMDEMA  avocou  o  Artigo  11  do
regimento  do  COMDEMA  para  aprovar  o  plano  ad  referendum.
Isabela disse que acaba protelando para não se indispor. Ela pergunta
se o secretário irá manter o ad referendum e se permanecer ela irá se
retirar da reunião. Após questionamentos e ponderações, o presidente
reconsiderou e a análise do plano continuou. Francisco José questiona
como  serão  gastos  os  valores  com  metade  do  ano  decorrido.  Ele
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entende que a pandemia atrapalhou bastante, mas gostaria de saber de
fato  como  será  gasto.  Vitória  explicou  como  serão  fracionados  os
valores  e  que se  trata  de planejamento de valores,  e  que caso não
sejam  empenhados  entrarão  no  superávit  do  próximo  exercício.
Rosalva questiona sobre a planilha e Vitória explica que foi enviado a
eles para que leiam e vejam o que querem discutir. Vitória questiona
os conselheiros sobre o plano de aplicação que foi citado, se todos
estão  de  acordo,  se  alguém  tem  algum  adendo.  Após  as  devidas
explicações,  Rafael  abriu  a  votação  para  aprovação  do  Plano  de
Aplicação do Fundo de Meio Ambiente e os conselheiros presentes
(Adonildo  Menezes,  Iasmin  de  Magalhães,  Elias  Correia,  Francilei
Dias, José Zacarias, José Soares, Isabela E. Cury Coutinho e Rosalva)
e  aprovaram  o  plano.  O  conselheiro  Francisco  pede  reunião
extraordinária para a próxima semana na terça-feira dia 27 de julho às
9 horas, para que seja explicado a reprogramação dos saldos da conta
do Fundo Municipal do Meio Ambiente do exercício 2021. A reunião
foi finalizada às 11h. Eu, Whisraniely Alves do Nascimento, autuo e
lavro esta ata.

Porto Velho, 20 de julho de 2021.
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