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ATA Nº 06/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 

Ata da Sexta Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Agudos do Sul, em 06  de novembro de 

2018. 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 1 

na sala dos Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, 24, 2 

sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 3 

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

Meio Ambiente de Agudos do Sul, com assinaturas constantes na l ista 5 

de presença, onde se verif icou a presença de  09 (nove) participantes, 6 

para a sexta reunião ordinária do conselho. A Presidente Larissa Mara 7 

Marquette Mart ins dá in ício aos trabalhos cumprimentando à todos e 8 

verif ica quórum Legal para continuidade da reunião.  Solicita que a 9 

Secretária Executiva dos Conselhos Municipais proceda com a leitura 10 

da ata anterior que uma vez l ida foi po r todos aprovada. Na sequência 11 

solicita informações sobre a regularidade da catasul, a qual o Senhor 12 

conselheiro Adriano de Oliveira Pires informa que já está em 13 

andamento toda a documentação. Em seguida foi informado aos 14 

conselheiros que foram adquiridas as l ixeiras pelo Fundo do Meio 15 

Ambiente que encontra-se no Almoxarifado Municipal as quais serão 16 

instaladas posteriormente nos locais estratégicos conforme definido 17 

anteriormente, as lixeiras doada pela Empresa Recicle serão 18 

distribuídas no centro da cidade onde será feito um mapeamento 19 

prévio. O conselheiro Jose Pires de Oliveira sugeriu que seja instalado 20 

uma lixeira na entrada da torre na localidade de Ribeirão Grande, pois 21 

naquela região há um vi la de moradores que coletam o lixo mais não 22 

fazem a separação, para isso sugeriu que seja instalada mais um 23 

container em frente ao cemitério , exclusivo para materiais reciclados. 24 

Em seguida a Senhora Presidente  informa que enquanto era 25 

responsável pela pasta da Secretaria de Agricultura viabil izou vários 26 

projetos faltando apenas liberação de recursos, visto que houve 27 

estudos para previsão orçamentária para 2018 dos mesmos, mas que 28 

não estão em andamento, como por exemplo o Projeto Microchipagem 29 

de cães, que não foi dado andamento por falta de recursos . Não houve 30 

execução de alguns programas, mais haviam vários projetos. A 31 

Presidente sugere que se faça cadastro na  NAPISUL, com isenção de 32 

taxas, aos produtores iniciantes, com interesse em fornecer mel como 33 

complemento de renda, visto que desde o planejamento, estruturação 34 

e colheita, na apicultura, leve -se no mínimo 02 (dois) anos.  A 35 

Prefeitura entraria com parceria no fornecimento de árvores nativas 36 

para alimentação das abelhas e produção do mel. Em seguida a 37 

senhora Lorena Emanuelle Teixeira da Luz, Secretari a Municipal  de   38 

Administração e Finanças informa que o orçamento municipal esta 39 

sendo reduzido, mais que os programas estão sendo executados com 40 

outra metodologia, informa também que tem previsão no Orçamento 41 

Municipal, mas não tem dinheiro em caixa, coloca ainda que há muitas 42 
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dif iculdades nas execuções, por isso há ajustes;  informa também que 43 

o Departamento de Controle Interno Municipal irá trabalhar junto com 44 

as secretarias  para verif icar a realidade de cada uma . Foi montado 45 

uma Comissão de Planejamento para verif icar e ajustar os orçamentos 46 

para não ter problemas nos próx imos anos. Na sequência a Senhora 47 

Presidente fala que deverá ser reduzido a meta dos programas para 48 

todas as secretarias terem como executar. Do planejamento 49 

orçamentário total previsto, o executado f ica  em torno de 60% 50 

(sessenta por cento), dessa forma será reduzido o orçamento para 51 

todas as secretarias. Lorena fala em fomentar a agricultura para gerar 52 

emprego e renda, podendo ser uti l izado recursos da Secretaria de 53 

Administração e Secretaria de Assistência e Promoção Social, bem 54 

como recursos da Secretaria de Agricultura. Como subsidio aos 55 

agricultores serão util izadas as estruturas das escolas desativadas 56 

que serão equipadas pela Prefeitura transformando -as em cozinha 57 

industrial. Larissa sugere que seja apresentada a todos Conselhos 58 

Municipais em uma única reunião, um orçamento didático com todos 59 

os dados de previsão orçamentária bem como os remanejamentos de 60 

previsão de cada Secretaria através de Planilha e posteriormente seja 61 

enviado a Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a ser tratado 62 

encerra-se a reunião, marcando a próxima para o dia 13 de dezembro, 63 

as 9h. Para constar, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária 64 

Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta ata que após lida e 65 

aprovada será assinada por mim e pela Presidente Larissa Mara 66 

Marquette Martins.  67 


