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ATA Nº 03/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de julho  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) part icipantes, para a terceira reunião ordinária do conselho . A 7 

Presidente Larissa Mara Marquette Mart ins dá início aos trabalhos 8 

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

reunião.  Solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos Municipais 10 

proceda com a leitura da ata anterior que uma vez lida foi por todos 11 

aprovada. A pauta que fora enviada aos conselheiros no ato da 12 

convocação foi a seguinte: a) Ata da últ ima reunião - leitura, 13 

apreciação e votação; b)  Prestação de Contas dos recursos do Fundo  14 

Municipal do Meio Ambiente; c) Orçamentos da lixeiras;  d) altura 15 

mínima das chaminés das residências no centro;  e) Assuntos Gerais;  16 

f ) Local, data e horário da próxima reunião do CMMA.  O Conselheiro 17 

Adriano fala que foi realizada a tomada de preços das lixeiras para 18 

serem usadas para o l ixo reciclável e que e sta, de material com longa 19 

durabilidade, metal, será de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 20 

cada uma. Como o valor é muito alto, está sendo estudado para que 21 

seja feito de madeira ou de bambu, com cobertura. Diz que será 22 

construída uma dessas lixeiras para verif icar o custo. Foi sol icitado à 23 

Licitação para que fosse feito a abertura de processo l icitatório para 24 

aquisição de l ixeiras pequenas, com cinco l ixeiras, separadas por cor. 25 

Não foi dado andamento na solicitação devido a manifestação de 26 

interesse de outras secretarias em adquirir as referidas l ixeiras  e para 27 

contenção de gastos. Será reenviado a solicitação ao setor de l icitação  28 

para que continue ao processo para aquisição de 12 (doze) unidades 29 

destas l ixeiras e que serão colocadas nas escolas, na praça central,  30 

em frente a secretaria de agricultura.  Estas serão pagas com recursos 31 

do Fundo. APROVADO. A Secretária de Agricultura Rosilda Zollner 32 

Munhoz diz que será ut il izado a estrutura existente que há no centro 33 

para a instalação das lixeiras e também serão util izados os materiais 34 

reciclados (tambor), com artes, para distribuir as l ixeiras; os gastos 35 

serão apenas os suportes e o chumbamento. Adriano fala que também 36 

pensaram em solicitar ao DETRAN do Paraná, a doação de carros 37 

(Kombi) para usar como lixeiras, onde seriam decorados, com 38 

colocação de telas nas janelas e f ixados no local, com perfuração no 39 

fundo para não acumular água.  A senhora Presidente indaga a 40 

Secretária Rosilda sobre a coleta de lixo nas comunidades, com a 41 

construção de lixeiras, sendo um investimento do Município e correndo 42 

o risco de não haver aceitação pela população. Rosilda apresenta os 43 
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números relat ivos a coleta do mês de junho, onde o Município t inha a 44 

média de 85 (oitenta e cinco) toneladas mensais. Devido a coleta d e 45 

l ixo reciclável, este número caiu para 77 (setenta e sete) toneladas no 46 

mês, tendo coletado 08 (oito) toneladas de l ixo reciclável.  47 

Complementa dizendo que, de acordo com o trabalho que está sendo 48 

feito de conscientização, este número possa diminuir bem mais. Outro 49 

assunto em pauta é relativo as chaminés que tem no centro da cidade 50 

de Agudos do Sul, que são extremamente baixas e ocasionam 51 

problemas aos vizinhos devido a fumaça. Adriano fala de uma caso 52 

específ ico onde há um senhor com problema pulmonar se vero e que, 53 

ao lado de sua casa tem um secador de ervas medicinais. Larissa diz 54 

que há outras denúncias envolvendo as chaminés, mas que, devido a 55 

respaldo legal, precisa ser criado o Sistema Municipal de Meio 56 

Ambiente; nada impede de se ter chaminés no per ímetro urbano, 57 

porém precisa se adaptar as alturas que estas precisam ter.  O 58 

Conselheiro e Vereador José Pires de Oliveira fala sobre os esgotos 59 

da sede do Município, onde não existe tratamento, sendo que o mesmo 60 

é uma exigência. Diz também que precisa ser  revisto o recebimento de 61 

valores do ICMS ecológico, referente as áreas de mananciais do 62 

Município. Caso não tenha acesso a esses valores, verif icar a 63 

possibil idade de sair para que o Município possa instalar indústrias. 64 

Para a próxima reunião, a pauta será a seguinte: -Planejamento para 65 

o Sistema Municipal de Meio Ambiente; - Contrato com a Catasul –  66 

Situação atual; - Valor da unidade de lixeira de madeira nas 67 

comunidades do interior do Município; Prestação de contas dos 68 

recursos do Fundo Municipal de Meio  Ambiente. Nada mais havendo a 69 

ser tratado encerra-se a reunião, marcando a próxima para o dia 28 70 

de agosto, as 9h. Para constar, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, 71 

Secretária Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta ata que 72 

após l ida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente Larissa 73 

Mara Marquette Martins.  74 


