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

AMBIENTE 

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Agudos do Sul, em 27 de março de 2018. 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e 1 

dezoito), na sala dos Conselhos Municipais, situada na Rua José 2 

Bencz, 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do 3 

Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho 4 

Municipal do Meio Ambiente de Agudos do Sul, com assinaturas 5 

constantes na l ista de presença, onde se verif icou a pr esença de 09 6 

(nove) participantes. A Presidente Larissa Mara Marquette Martins dá 7 

início aos trabalhos cumprimentando à todos e verif ica quórum Legal 8 

para continuidade da reunião explicando o teor da mesma.  Solicita 9 

que a Secretária Executiva dos Conselhos Municipais proceda com a 10 

leitura da ata anterior que uma vez l ida foi por todos aprovada.  O 11 

Conselheiro Adriano fala que houve alteração nas datas de coleta 12 

seletiva. A coleta na região central será na segunda e na sexta-feira. 13 

Larissa apresenta a Lei 764, de 29 de junho de 2016, que fala sobre a 14 

criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente  e também fala sobre 15 

a Lei 763, da mesma data, que insti tui o Fundo Municipal do Meio 16 

Ambiente. Já foi feito a regulamentação dessa Lei. Prossegue falando 17 

sobre o contrato de serviços que existe entre a Prefeitura e a Sanepar, 18 

onde 1% (um por cento) das taxas de tratamento de esgotos serão 19 

destinados para uso em ações do meio ambiente, via Fundo Municipal.  20 

O CMMA será o f iscalizador e também o indicador dos val ores 21 

recebidos e gastos, assim como também fará a aprovação da 22 

prestação de contas dos recursos geridos com esses referidos valores.  23 

A Presidente prossegue apresentando aos demais as resoluções 24 

expedidas pelo CMMA; Resolução 01 que nomeia a Mesa Diretora do 25 

CMMA; resolução 02 que f ixa o calendário de reuniões para o exercício 26 

2018 e resolução 03 que obriga as funerárias a ut il izar o in vólucro em 27 

cadáveres para enterro nos cemitérios do Município. Será enviado 28 

cópia da Resolução 03 para o setor de tributação da Prefeitura, onde 29 

o mesmo será responsável pela cobrança do uso desse material pelas 30 

funerárias que prestam serviço no Município.  Continua dizendo que 31 

esta resolução apenas tem a f inal idade de exigir o uso do material, 32 

mas que a Lei para regulamentação está na Câmara de Vereadores 33 

para apreciação e votação.  A Presidente também apresenta o site da 34 

AMP (Associação dos Municípios do Paraná), onde é realizado a 35 

publicação diária de documentação dos municípios. Todas as 36 

publicações podem ser pesquisadas e impressas por qualquer pessoa 37 

que esteja interessada. Para a próxima reunião será verif icado a 38 

possibil idade de alterar o Regimento Interno do Conselho para 39 

redefinir o número de presenças obrigatórias nas reuniões; há 40 

problemas com a falta de quórum para realização destas. Adriano 41 

apresenta o folder com as datas de coleta selet iva e indicações de 42 

como separar o l ixo. A Secretária Municipal de Agricultura Rosilda 43 
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Zollner Munhoz fala sobre a campanha que será feito para 44 

conscientização da separação do lixo. Diz que haverá ações para 45 

coletas nas escolas e premiações para alunos e professores.  Também 46 

fala que a Associação dos Catadores de Agudos do Sul (CATASUL) 47 

está trabalhando, mas ainda não puderam fazer o serviço com as 48 

máquinas devido ao problema de energia elétr ica disponível ser 49 

insuficiente. Diz que já entraram em contato com a Copel e será 50 

instalado a linha trifásica, a qual comportará as máquinas trabalhando. 51 

Larissa sugere que seja feito visita no local para acompanhamento do 52 

serviço desenvolvido. Ficou decidido que essa visita será na próxima 53 

reunião ordinária do CMMA. Adriano fala sobre a empresa de Cascavel 54 

que fará treinamento com os catadores. Fala também sobre o 55 

orçamento das lixeiras, onde foi disponibi l izado  apenas um orçamento 56 

com preço exorbitante. Será feito novamente a solicitação de 57 

orçamentos para que se possa dar continuidade na aquisição dessas 58 

l ixeiras. Nada mais havendo a ser tratado encerra-se a reunião, 59 

marcando a próxima para o dia 24 de abri l, as 9h . Para constar, Maria 60 

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos 61 

Municipais, lavrei esta ata que após l ida e aprovada será assinada por 62 

mim e pela Presidente Larissa Mara Marquette Mart ins.  63 


