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ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Agudos do Sul, em 16 de fevereiro de 2018. 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2018  (dois mil e 1 

dezoito), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, 2 

situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 69, piso superior , 3 

Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 9h (nove 4 

horas), reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Meio 5 

Ambiente de Agudos do Sul, com assinaturas constantes na l ista de 6 

presença, onde se verif icou a presença de  12 (doze) part icipantes. A 7 

Senhora Larissa Mara Marquette Mart ins dá in ício aos trabalhos 8 

cumprimentando à todos e verif ica quórum Legal para continuidade da 9 

reunião explicando o teor da mesma.  Faz a leitura e explica o 10 

funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente, pois há 11 

novos membros no Conselho, conforme Decreto de nomeação nº 12 

91/2018, de 31 de janeiro de 2018. Em seguida é realizada a posse 13 

dos novos conselheiros e a eleição da Mesa Diretora. Foram eleitos: 14 

como Presidente Larissa Mara Marquette Martins, como Vice -15 

Presidente José Pires de Oliveira, 1ª Secretária Mery Terezinha 16 

Halabura Woiciekovski e 2º Secretário Mauri Munhoz de Camargo 17 

Filho. Foram automaticamente empossados ao cargo e deu -se 18 

sequência a reunião, onde a Presidente Larissa falou sobre o Grupo 19 

do Conselho que está em funcionamento no W hatts App, onde será 20 

feito as convocações para as reuniões e também feito divulgações 21 

necessárias relat ivas as atribuições do Conselho. Foi definido também 22 

o calendário para as reuniões do ano de 2018, as quais serão 23 

realizadas na últ ima terça-feira do mês, sendo: março dia 27, abril 23, 24 

maio 29, junho 26, julho 31, agosto 28, setembro 25, outubro 30, 25 

novembro 27 e no mês de dezembro será definido a data devido ao 26 

recesso dos servidores. APROVADO e deverá ser feito a Resolução 27 

para publicação. A Presidente prossegue falando que foi 28 

regulamentado o Fundo Municipal do Meio Ambiente e que os valor de 29 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) já está na conta do fundo e deverá 30 

ser uti l izado para benefícios na área ambiental.  Como já havia sido 31 

determinado, com informações repassadas ao Conselho, serão 32 

adquiridas lixeiras, com duas portas, para depósito de l ixo orgânico e 33 

de lixo reciclável. Adriano de Oliveira Pires, Engº Florestal  fala que no 34 

f inal do mês de fevereiro será dado início a coleta seletiva para 35 

materiais reciclados; vai ser iniciado no Centro, nas quartas -feiras e 36 

uma vez ao mês nas localidades do interior, de acordo com a demanda. 37 

Poderá ser alterado o it inerário, de acordo com a necessidade. Dando 38 

prosseguimento também expõem que há um projeto para uti l izar os 39 

recursos provenientes do Fundo na criação de um viveiro para cultivo 40 

de mudas de erva-mate, árvores típicas da região e que não há cultivo 41 

por parte dos agricul tores. A ideia seria de ut il izar o terreno da 42 

Prefeitura localizado em Palmitos de Cima, para ser transplantado 43 
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essas mudas. Precisa ser feito um trabalho de conscientização na 44 

população sobre separação de lixos para coleta. A Senhora Presidente 45 

sugere que sejam util izados sacos de cores diferenciadas para a coleta 46 

seletiva.  A Equipe da Vigilância Sanitária esteve presente a Médica 47 

Veterinária Talita Rodrigues que relata encontrar problemas no 48 

cemitério municipal devido ao uso do invólucro para cadáveres n ão ser 49 

obrigatório no Município, pois ainda não há legislação que obrigue. Diz 50 

que a Secretaria de Saúde do Município já entrou com projeto na 51 

Procuradoria para aprovar esta regulamentação da obrigatoriedade  do 52 

uso do invólucro. A Senhora Presidente fala que já foi aprovada pelo 53 

Conselho a Resolução para uso do invólucro, mas que não foi 54 

publicada devido ao valor da multa para não cumprimento; f ica 55 

decidido que será de um salário mínimo vigente, caso haja 56 

descumprimento. Será feito a publicação dessa Resolu ção, 57 

acrescentando o valor mencionado. A Médica Veterinária prossegue 58 

falando sobre o abandono de cães que tem ocorrido no Município. diz 59 

que há Lei Federal que proíbe mal trato e abandono de animais. Foi 60 

feito um projeto, que também foi enviado à Procuradoria do Município, 61 

para aplicar multas nos donos dos cachorros que estão abandonando -62 

os. Será feito estudo para microchipagem dos cães como um 63 

cadastramento, com custo reduzido, será em torno de R$ 12,00 (doze 64 

Reais) cada chip e com ele será possível ident if icar o dono do 65 

cachorro. Deliberações a serem expedidas:  Como foi solicitado pelos  66 

Conselheiros será feito a publicação da Resolução do CMMA para 67 

obrigar o uso do material pelas funerárias, em todos os corpos que 68 

serão sepultados no Município , vigorando sua obrigatoriedade a part ir 69 

de da data da publicação e no descumprimento será aplicado multa no 70 

valor de um salário mínimo vigente . Resolução aprovando o Calendário 71 

Anual de Reuniões do CMMA. Nada mais havendo a ser tratado 72 

encerra-se a reunião. Para constar, Maria Sebastiana Mielke da 73 

Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta ata 74 

que após l ida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente 75 

Larissa Mara Marquette Martins.  76 


