ATA N.º 009/2011
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às dezoito horas,
na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, reuniu-se em reunião
extraordinária este Conselho Municipal do Meio Ambiente. Iniciando a
secretaria passou à leitura da Ata 008/2011 que foi aprovada e assinada pelos
conselheiros. A seguir passou-se a pauta: 1) Definição do Conselho Eleitoral.
O presidente iniciou questionando sobre o interesse dos conselheiros em compor
o conselho eleitoral, que será responsável pelo processamento da eleição à
diretoria e dará posse aos eleitos. Após deliberação entre os conselheiros
presentes, o conselho eleitoral ficou constituído pela seguinte nominata:
Presidente: Paulo Scheneider; Secretário: Claudete Molon e Escrutinadora:
Terezinha Colombo. Após definiu-se que os representantes das entidades não
participantes deverão ser excluídos do COMAM e nomeados outros
representantes em seu lugar, dessa forma, cada conselheiro deverá consultar sua
entidade para indicação de novos representantes. Os conselheiros presentes
definiram que as eleições para Diretoria do COMAM ocorrerão em reunião
extraordinário no dia 20 do mês de outubro. 2) Confirmação por parte dos
conselheiros de presenças das entidades e público convidado para a
II Conferência Municipal do Meio Ambiente. Iniciando a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente confirmou a presença de membros da Associação
de Recicladores do Município na oficina de Reciclagem de Plásticos e
confirmou ainda a participação de alunos de três escolas da rede municipal para
assistirem a peça teatral que ocorrerá na data do evento. A conselheira Terezinha
Colombo confirmou 20 alunos da Escola Municipal Teutônio Vilela na Oficina
de Compostagem e a Conselheira Suzana Messinger confirmou a presença de
doze participantes na mesma oficina. A conselheira Claudete Molon confirmou a
presença de trinta e cinco professores de ciências da rede municipal. Na
sequencia foi distribuído os cartazes da Conferência aos conselheiros para
divulgação, ficando definido que até o dia 26 de setembro todas entidades
deverão apresentar a confirmação do público convidado para estimativa do
público presente no evento. 3) Arrumação da cerca que contorna o Parque
dos Pinheiros. Foi solicitado o conserto do cercamento no entorno do Lago do
Parque dos Pinheiros. 4) Limpeza das Bocas de Lobo. A conselheira Terezinha

1

Colombo questionou qual o setor competente para a Limpeza das bocas de lobo
da cidade, o presidente do COMAM, irá encaminhar a solicitação ao é
responsabilidade da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Trânsito. O
presidente ficou responsável por tomar providências. 5) Assuntos gerais: O
representante da EMATER apresentou a Oficina de Capacitação de Plantas
Medicinais, Aromáticas e Condimentares e solicitou a utilização de recursos do
FMMA para custear despesas do evento. Foi aprovado por unanimidade a
utilização de recursos para tal finalidade. Os conselheiros presentes solicitaram a
aquisição de equipamentos para o COMAM para serem utilizados durante as
reuniões. Após foi passada a palavra ao Secretário Municipal Meio Ambiente
que apresentou o projeto repovoamento da araucária em parceria com o
DEFAP/SEMA, sendo aprovada a utilização de recursos para execução do
projeto. Nada mais havendo a constar, após lida e achada conforme vai assinada
pelos conselheiros presentes.
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