
SUGESTÕES E CRÍTICAS A RESPEITO DO 2º FÓRUM 

 

 Achei que deveria ter um assulto só. Gostaria de ver algo só sobre reutilizar o lixo 

 Utilizar o fórum 1º e 2º e trabalha para fazer o 3º nesse nível ou até procurar algo 

mais ainda.  

 

 Atendeu ao esperado, digno de recebimento dos parabéns. Poderia ser estendido 

à um respectivo nível de classe do 2º grau e ensino superior (grupo de alunos), 

com garantia de certificado de participação. 

 

 Palestra 4 – Sebrae – muito interessante precisa mais tempo para essa palestra. 

Palestra 3 – ICMS ecológico – precisa fazer plano manejo, qual o custo do mesmo.  

 

 Eco ponto para moveis e madeira usada. 

 

 Gostaria de sugerir uma CASE de sucesso sobre os animais, como cães e gatos, 

que não tem dono e ficam à mercê do poder público. Se tem algum município que 

obteve sucesso nessa questão de problema ambiental.  

 

 Sugestão criar um fanpage para que possa oferecer sugestão a todos e matérias 

e sugestões dos palestrantes. 

 

 Na minha opinião deve-se focar sempre no que foi dito hoje aqui para que aja 

mais conhecimentos.  

 

 Participação dos municípios do FPM Estadual, ICMS.  E importância nos 

produtores rurais – reciclagem.  

 

 Implantação em larga escala de produção de peixes e beneficiamento dos 

mesmos p/ agregação de valor ao produto.  

 

 Sempre trazerem novidades na areias do meio ambiente; de prevenir não tentar 

recuperar. 

 

Obs.: A transcrição das sugestões e críticas foram feitas fielmente. 

         Obs.: 26,56% dos presentes responderam a Pequisa de Satisfação. 

 

 

 



Pontos positivos e negativos, em relção ao 1º e 2º fórum. 

 

 1 – Ponto positivo mais aprendiizado.  

2 -  Não há vi.  

3  - Teve mais participação dos municipios.  

 

 Os assustos tratados no 2º fórum todos de interesse dos municipios. 

 

 Reciclagem 

 

 Os dois foruns atenderam igualente às minhas expectativas. 

 

 Melhorou 

 

 Os esclarecimento dos pontos em andamento, e pontos negativos a falta de 

recursos financeiro e conheimento e de todos os propretários e os cidadões. Se 

concentizar a urgencia hoje.   

 

Obs.: A transcrição das sugestões e críticas foram feitas fielmente. 

 Obs.: 26,56% dos presentes responderam a Pequisa de Satisfação. 

 

 

 

 


