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Excelentíssimo Senhor Prefeito,
O CODEMA Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental de São Sebastião do Paraíso é composto por cidadãos abnegados e preocupados
com o bem-estar da nossa comunidade, porém o Conselho que tem um papel fundamental
no sentido de garantir aos munícipes o adequado tratamento as questões ambientais, vem
enfrentando sérias dificuldades para cumprir o pressuposto para o qual foi criado.
Os recursos financeiros que deveriam ser alocados pelo
município através de subvenção ou transferência do Fundo Municipal do MeioAmbiente não estão sendo efetivamente transferidos o que dificulta o trabalho do Conselho
que não possui um espaço próprio para funcionamento,equipamentos básicos como um
computador, impressora e telefone e um funcionário para servir de apoio e referência aos
conselheiros e a comunidade.
O Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, também por falta de
recursos, encontra-se desestruturado, não possui um corpo técnico próprio especializado
para atuar nas questões ambientais, falta um veículo para a locomoção dos seus
funcionários o que prejudica seriamente as suas atividades e traz prejuízos a fiscalização
que hoje é vinculada a Central de Fiscalização do município, quando entendemos que
deveria ser uma atribuição específica do Departamento Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.
Essas questões foram discutidas na reunião ordinária do
CODEMA do dia 30/4/2009.
A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por indicação
do vereador José Luiz Corrêa, solicita a Vossa Excelência, que as questões aqui expostas
sejam objeto de deliberação por parte da Administração Municipal já que são problemas
que afetam de forma direta a vida da comunidade.
Contando com sua proverbial atenção e interesse pelos assuntos
municipais.
AILTON ROCHA DE SILLOS
PRESIDENTE
EXMO. SR.
MAURO LÚCIO DA CUNHA ZANIN
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA
Praça Inês Ferreira, 60 – Pavimento Superior – Fone: (35)3531-4770 – CEP 37.950-000
email: camarassp@univelox.com.br

KP

