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ATA Nº 02/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Ata da Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Agudos do Sul, em 24 de abril  de 2018. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abri l  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 presença de  08 6 

(oito) 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 aprova da. 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 e 13 

não na quinta-feira como estava programado no mês anterior. O 14 

Conselheiro Aparecido Cerqueira pergunta se está ac ontecendo a 15 

coleta seletiva nas comunidades do interior e sugere que seja feito 16 

trabalho de conscientização da separação do lixo, pelas agentes 17 

comunitárias de saúde, que são as prof issionais que mais visitam 18 

domicíl ios no Município. A Presidente Larissa d iz que está ocorrendo 19 

a coleta de lixo reciclável nas comunidades do interior até alguns 20 

determinados pontos. Pede para que sejam convidados para a próxima 21 

reunião, os agentes comunitários de saúde do Município para que 22 

possam verif icar a possibil idade de agir com as famílias no sentido de 23 

conscientização de reciclagem de lixo. A Conselheira e Secretária de 24 

Agricultura Rozilda Zollner Munhoz fala do projeto de reciclagem com 25 

conscientização dos alunos, que será iniciado na creche e 26 

posteriormente abrangendo todos os alunos da rede municipal de 27 

ensino. Foi feito a apresentação do Regimento Interno, para que fosse 28 

realizada a alteração, conforme discutido em reunião anterior. Porém, 29 

f icou decidido que não haverá alteração no quórum mínimo para 30 

realização das reuniões ordinárias do CMMA. Também como pauta da 31 

reunião, a Presidente solicita ao Engenheiro Florestal Adriano que 32 

apresente os orçamentos das lixeiras para que o Conselho possa 33 

deliberar e autorizar o uso dos valores do Fundo Municipal do Meio 34 

Ambiente. Adriano fala que a l ixeira tem duas divisórias, orgânica e 35 

reciclável e segundo o orçamento recebido, de apenas uma empresa, 36 

pois as demais solicitadas não manifestaram interesse, f icará no valor 37 

de R$ 8.000,00 (oito mil Reais) cada l ixeira. O valor é invi ável para 38 

aquisição destas l ixeiras, pois precisa -se, no mínimo de 24 unidades 39 

iniciais para atender as comunidades rurais. Está sendo estudado a 40 

possibil idade de se adquirir outras l ixeiras, conforme uso em outros 41 

Municípios, devido ao valor; ou poderá se r feito com parceria do setor 42 

de obras, construções próprias, mas tudo depende de estudos para 43 
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que seja viável ao Município. diz ainda que as lixeiras de metal serão 44 

mais acessíveis e que entrará em contato com as empresas para 45 

verif icar os valores. Também fala que serão colocadas em pontos 46 

estratégicos, nas comunidades rurais e que o caminhão de coleta do 47 

l ixo reciclável está passando nas comunidades a cada 15 dias para 48 

recolher esse material. Adriano também apresenta os folders 49 

impressos que estão sendo distr ibuídos aos munícipes, com as 50 

instruções de como armazenar os l ixos, bem como de sua separação. 51 

Estes serão distribuídos nas escolas e nos comércios locais. Foi 52 

realizada a visita na CATASUL, onde foi verif icado como estão 53 

ocorrendo a separação dos lixos, com a energia já l igada. Segundo o 54 

Presidente da Associação de catadores, ainda não estão util izando as 55 

máquinas e não obtiveram treinamento. Para a próxima reunião a 56 

pauta será: Prestação de Contas dos recursos do Fundo; Orçamentos 57 

da lixeiras; altura mínima de chaminés das residências no centro.  Nada 58 

mais havendo a ser tratado encerra-se a reunião, marcando a próxima 59 

para o dia 29 de maio, as 9h. Para constar, Maria Sebastiana Mielke 60 

da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta 61 

ata que após l ida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente 62 

Larissa Mara Marquette Martins.  63 


