
Relatorio de Agoes desenvolvidas pela secretaria de Meio Ambiente.

• Nomeagao dia 17 de maio de 2021 Maria J I de Camargo.

• Estudo da Lei 1022/2017 "Cortina Verde" Aprovada pela camara municipal 
no ano de 2017, que diz respeito ao uso e aplica^ao de qualquer tipo de 

agrotoxicos proximos as escolas, centres municipals de educagao infantil 
CMEIS, unidades basicas de saude e nucleos residenciais da area rural. 
Buscando ajustar esta lei junto ao legislative, possivelmente a revogagao 

e elaboragao de nova lei com barreira de protegao verde nas pequenas 

propriedades, de acordo com a realidade do nosso municipio.

• Levantamento das areas abrangidas pela Lei da cortina Verde, Grandes 

Rios, Ribeirao Bonito e Florida do Ivai, para em breve visitar essas 

propriedades prestando orientates sobre a lei em vigor.

• Acompanhamento nas obras do aterro sanitario, execugao da construcao 

da rampa para facilitar o carregamento das cagambas com rejeitos.

• Acompanhamento no recolhimento e pesagem das cagambas com rejeitos 

no aterro sanitario, pela empresa kurica.

• Estudo para incluir Grandes Rios na arrecada^ao do ICMS ecologico, esse 

instrumento de politica publica trata de repasse de recursos financeiros 

aos municipios que abrigam em seus territories unidades de conservato 

ou areas protegidas, onde alguns municipios pequenos chegam a faturar 

ate 7 milhoes de reais por ano so com o ICMS ecologico.

• Elaborate de panfletos com comunicado de orientate a toda populate 
para fazer a separate do lixo reciclavel de rejeitos. Campanha Lixo que e 

lixo nao vai prolixo.

• Reuniao dia 24 de maio com vereadores, seguindo orientate da Lei 
federal 12.305 de 2010 que institui politica nacional de residues solidos, 
sendo que nosso municipio ainda nao possui a Lei de coleta seletiva, 
expondo as necessidades desta implantagao e que sera encaminhada em 

breve para aprovagao.

• Organizato dos documentos da Associate) ACAMARGRI (Associate dos 
catadores de Materials e reciclaveis de Grandes Rios). Que em breve 

estara prestando services no barracao de triagem no aterro sanitario.
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