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ATA Nº 05/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Ata da Quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Agudos do Sul, em 25 de setembro de 

2018. 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro  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) partic ipantes, para a quinta reunião ordinária do conselho. O 7 

Senhor José Pires de Oliveira, Vice -Presidente do Conselho just if ica 8 

a ausência da Presidente Larissa Mara Marquette Mart ins e dá início 9 

aos trabalhos cumprimentando à todos e verif ica quórum Legal para 10 

continuidade da reunião. Solicita que a Secretária Executiva dos 11 

Conselhos Municipais proceda com a leitura da ata anterior que uma 12 

vez l ida foi por todos aprovada.  Como havia f icado pendente o 13 

orçamento das lixeiras, pela falta do conselheiro Adriano  na últ ima 14 

reunião deste conselho, o mesmo inicia falando sobre o levantamento 15 

realizado para o referido orçamento. Explica que as custas serão de 16 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais) à R$ 300,00 (trezentos 17 

Reais), dependendo da licitação. Fala que não há l icitação ativa no 18 

momento para aquisição de materiais de construção, desta forma não 19 

podendo realizar a construção destas l ixeiras. O Vice-Presidente, 20 

Senhor José Pires fala que pode ser realizada a dispensa da l icitação, 21 

com gastos no referido objeto, de até R$ 8.000,00 (oito mil Reais). O 22 

Conselho se manifesta favorável para que seja efetuada essa dispensa 23 

e adquirido esses materiais de construção para a construção das 24 

l ixeiras. Referente as lixeiras aprovada anteriormente para colocação 25 

nas escolas e em pontos estratégicos, dentro da cidade, o Conselheiro 26 

Adriano informa que já foram l icitadas, onde uma empresa de  Rio 27 

Negrinho foi vencedora, como o valor de R$ 499,00 (quatrocentos e 28 

noventa e nove Reais) a unidade. Será verif icado no ato da entrega, a 29 

qualidade do produto, pois o preço foi abaixo do esperado. O 30 

Conselheiro José Pires solicita que, se possível, colo car uma lixeira 31 

na PR Alcides de Lima Maoski, ao lado do prédio da Assistência Social, 32 

pois tem muitos chacareiros que, ao retornarem para suas casas, nos 33 

domingos, depositam seus lixos al i, deixando em qualquer lugar , onde 34 

os cachorros espalham tudo. Adriano fala que foi doado para a 35 

Secretaria de Agricultura, pela empresa Recicle, 30 (tr inta) l ixeiras, 36 

que serão distribuídas em locais onde haja necessidade, assim que 37 

estas forem entregues. Conforme f icou acertado na últ ima reunião do 38 

Conselho, a Cooperativa dos Catadores –  Catasul,  estaria com 39 

irregularidades e precisava de ajuda na documentação. Adriano falou 40 

que foi regularizada a documentação e será feito o Chamamento 41 

Público pela Prefeitura para a contratação dessa cooperativa. 42 
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Completará um ano de existência no próximo dia 10 de outubro e partir 43 

disso, poderá ser declarada de ut il idade pública. José Pires informa 44 

que a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei de autoria do 45 

Poder Executivo, que regulariza o SIM –  Selo de Inspeção Municipal.  46 

Adriano também fala sobre as reclamações que estão sendo recebidas 47 

na Secretaria de Agricultura e também na Vigilância Sanitária 48 

referentes à queimadas em casas e of icinas; são queimadas de lixos, 49 

pneus. Outro assunto exposto é a crescente população de cães no 50 

Centro da cidade. Precisa-se tomar medidas para o controle da 51 

população destes animais. Adriano diz que há um medicamento 52 

injetável que causa esteri l ização, mas que a Secretaria de Agricultura 53 

não possui recursos para aquisição deste medicamento. Precisa ser  54 

trabalhado a ideia de como proceder.  Nada mais havendo a ser tratado 55 

encerra-se a reunião, marcando a próxima para o dia 30 de outubro, 56 

as 9h. Para constar, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária 57 

Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta ata que após lida e 58 

aprovada será assinada por mim e pelo Vice-Presidente José Pires de 59 

Oliveira.  60 


