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ATA Nº 04/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Ata da Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Agudos do Sul, em 28 de agosto de 2018. 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto  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  07 6 

(sete) participantes, para a quarta 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) Valor da unidade de l ixeira de madeira, 15 

construída na comunidade do interior - orçamento; d) Contrato com a 16 

CATASUL –  Situação Atual; e) Planejamento para o Sistema Municipal 17 

de Meio Ambiente; f) Assuntos Gerais;  g) Local, data e horário da 18 

próxima reunião do CMMA. O Conselheiro Adriano que f icou 19 

responsável pelo orçamento das lixeiras não pode estar presente na 20 

reunião, tendo esse assunto como pauta para a próxima reunião. Outro 21 

assunto em pauta foi o contrato com a Catasul,  onde a senhora 22 

Presidente fala que não está legalizado esse contrato. Conversou com 23 

a Assessoria Jurídica da Prefeitura que prontamente atendeu e 24 

auxil iou com documentação de instruções, necessárias para que essa 25 

associação seja efetivada, dentro da legalidade. Larissa se propõe a 26 

ajudar a Catasul, com toda a orientação necessária, para que esse 27 

contrato com a Prefeitura seja celebrado. Também fala que há apenas 28 

04 (quatro) pessoas trabalhando na Associação e é i nsuficiente para 29 

realizar todo trabalho que a Associação exige, inclusive realizando 30 

coletas no Centro de Agudos do Sul. Larissa apresenta ao Conselho 31 

os extratos referentes aos recursos do Fundo Municipal do Meio 32 

Ambiente, onde está inserido dentro do Programa Câmbio Verde e 33 

Educação Ambiental, pois não foi feito organograma para o 34 

departamento de Meio Ambiente.  O valor em caixa é de R$ 49.509,42 35 

(quarenta e nove mil, quinhentos e nove Reais e quarenta e dois 36 

centavos), sendo util izado deste valor apenas a quantia de R$ 245,43 37 

(duzentos e quarenta e cinco Reais e quarenta e três centavos) p ara 38 

aquisição de madeiras para confecção de lixeira.  O Sistema Municipal 39 

de Meio Ambiente, que seria apresentado o planejamento, como pauta 40 

enviada, será necessário montar uma comissão para organizar as 41 

ações a serem desenvolvidas para que esse planejamen to possa 42 

acontecer. Foi definido que haverá substituição de alguns 43 



Página 2 de 2 
 

conselheiros, devido a faltas excessivas no conselho, sem 44 

just if icativas e depois haverá nomeação dessa comissão para dar 45 

andamento as atividades do Sistema Municipal de Meio Ambiente. 46 

Nada mais havendo a ser tratado encerra-se a reunião, marcando a 47 

próxima para o dia 25 de setembro , as 9h. Para constar, Maria 48 

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos 49 

Municipais, lavrei esta ata que após l ida e aprovada será assinada por 50 

mim e pela Presidente Larissa Mara Marquette Mart ins.  51 


