ATA Nº 007/2011

Aos vinte um dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezoito horas, reuniu-se na sede da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente este Conselho, iniciando o presidente passou as pautas: 1)
Conferência Municipal do Meio Ambiente: Apresentação de folder e convite, confirmação da
programação e eventos. Foi apresentado modelo do folder da II Conferência Municipal de Meio
Ambiente, bem como o convite para participação das oficinas. Os conselheiros deram sugestões
para alteração do mesmo. Após passou-se a programação, onde ficou definido que a conselheira
Terezinha Colombo entraria em contato com a palestrante Maria Jose Guazzelli para confirmação
de sua palestra Os conselheiros aprovaram a utilização de recursos do FMMA para despesas
advindas da Conferência. 2) Campanha de Recolhimento de Lâmpadas Fluorescentes: Foi
exposto aos conselheiros sobre a realização da Campanha de Recolhimento de Lâmpadas
Fluorescentes no mês de setembro com o objetivo de coletar o passivo de lâmpadas existentes no
município. Foi aprovada a utilização de recursos do FMMA para realização e destinação das
lâmpadas coletadas por empresa devidamente licenciada. Os conselheiros presentes manifestaramse sobre a necessidade da realização de ações de educação ambiental para destinação destes
resíduos de pós-consumo junto aos comerciantes e população da cidade. 2)

Campanha de

Recolhimento de Pilhas e Baterias Portáteis Usadas. Após foi abordado sobre o Programa
Permanente de Coleta de Pilhas e Baterias Usadas. Foram coletados todos materiais nos pontos
papa-pilhas para destinação ambientalmente adequada e reformulado os tonéis de disposição e
material educativo. Os conselheiros presentes aprovaram a utilização de recursos do FMMA para
realização da destinação. 3) Participação no "Projeto Gibi na Escola” Foi exposto aos
conselheiros o modelo do gibi na escola constando as ações e projetos de educação ambiental do
município, onde foi aprovada a participação em um modulo do projeto. 4) Assuntos Gerais. Nada
mais havendo a constar, após lida e achada conforme a presente ata foi aprovada e vai assinada
pelos conselheiros presentes.

