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REUNßO !g GONSELHO MUNICIPAL ÐE MËIO TEATA DA TOA
qaNsEM!!4r

todas os mçmbrets prcsentes,

¡1,





,t 'r

åTA DA 1I.' REUNIAQ ÐO CONSELHO MUNICTP,+L I}E METT Á.MBIENTE :

\o dia 2g do mês de fevereiro de dois mil e oito, reuniram-se os membrcs do Conselha Municipai

de \feio Ambiente: Sr. lVolnei Moroz (Secretário Municipal/SMRN), Mercedes M. do Carmo

Fisueiredo Vella (Meio Ambiente/SMRN), André V Trennephol (Meio Ambiente/SMRN), Dictgo

\ ieira Costa (EducaçãolSMED), Antônio Machado Neto (SM0UfUrbanismo), Nelson Lorençone

' \sociação de MoradoreslAMOR), Sr. Waldir Forñrio (AMCORESF), Sra. lzabel eristina

Forñ¡io (AMCORESP), André Santiago (Maris JúniorlÛNG), \rUillian Carli (Iúar BrasillûNG), Sr

Clzudio Natividade (Mar BrasiVONG) Inicialmente Sr. Wolnei fez uma explanação sobre a reunião

da semana passada, onde foi falado sobre a importância de reativar os trabalhos do eonselho do

\feio .{mbiente, no sentido de regularizar o seu Regimento Interno e o Fundo do Meio Ambiente.

Em seguida solicitot que cada pessoa presente se apresertasse. Sr. Claudio pediu urna Parte Para

sclarecer sobre o convite que a Mar Brasil recebeu para comprJr 0 conselho como suPlente, Pois

=qûstaria 
de representar como titular- Gostaria que fosse verificada na Lei 091/98' Em seguida Sr

\\ olnei leu a Pauta da R.eunião. Falou nôvåmente sobre a oficialização dos membros para

..r.mporem o Conselho e se alguém trouxe o ofïcio c'om o nome dos indieados. Sra. Mereedes fez a

3:Ìura da Ata da reunião anterior, também sugeriu que fosse f,eita a leitura da Lei Municipal no

ti 98. Sr. Willian realizou a leitura da Lei 091/9&. Sr. Wclnei perguntou se aþém trouxe alguma

3rûposta para o Regimento e a Sra. lnfercedes falou que trouxe- Foi sugerido que fosse lida a

rroposta e que fosse alterada quando ilecessário. Sr. Wolnei fez a leittrra da proposta do Regimento,

sesr¡ido por mais alguns membros do Conselho, sendo as alterações registradas para correções e

.:r*entação na próxima reuniäo. Posteriormente o Sr. Wolnei reforçou a necessidade de se

--icializar as indicações dos membros pelas respectivas instituições. Ficot¡ decidido que a próxima

I
a

:e'¡nião será realizada no dia

æ.-errada a presente reunião e
:¡dos os membros Presentes.

)
h,.rrrlto dn h"..A

seis de março, às quulze Nada mais havendo a tratar. foi

lavrada a ata da Silva Caíres, sendo assinada Por





t2

dia seis do mês de março de dois mil e oito, reuniram-se os membros do Conselho MunicipalMeio Ambiente: Wolnei Moroz {Seeretário MunicipaVSMRN).
Fi-gueiredo Vella {Meio Ambiente/SMRN), Profl

Mercedes M. Carmo

Prof lvfarcelo Renato Lamour
Maurício Garcia de Camargo (CEh¿¡UFPR),

Neto (SMOU/urbanismo),
Ðiogo Vieira Costa {SMEÐ), Antônio Machado

João Paula B. Rodrigues (SaúdelPrefeitura), Gastão Teixeira doNascimenro (ACIAPAR), Cíntia Rodrigues Livieri (AMCORESP), ,{ndré Santiago {ONG/IVfariJúnior), William Carli (ONGlMar Brasil), Edílson D. Spreá (Marinas
Wolnei reforçou a necessidade da, aprovação rio

e lates). Inicialmente Sr

aprovada a Ata da reunião anterior. Sr. Wolnei
Regirnento Interno. postenormente foi lida e

E'olnei explicou que cópias do Regimento
pediu que os presentes se apresentassem. Sr

fora,m enviadas com antecedência para cada membroe fosse analisado anteriormente. Sr. Wolnei perguntou se alguém trouxÊ
Regimento. Sr. Antônio sugeflu n alteração do art" I t , inciso fX.

proposta de alteração do

prazo de dois meses não e muito extenso, a plenária deeidiu quç o
Sr" William questionou se o

as possibilidades de convoc¡tr reuniões extraordinárias. eonforme
período é adequado, pois temos

se responsabilizou
necessidades. Prof lVfaurício

Ficou decidido
em trazer informações sobre o Fundo Nacional de Meio Ambiente-FNMA.

que â próxima reuniãa será realizacla no Ffoxrmó dia 13 de rnarço. às quinze horas.Nada mais a ffafar fai a presente reunião e lavrada a âta por mim Adriana daSilva Caíres sendo assinada poitodos os membros presentes.



Mercedes M. Vella Ambiente)

Neto

(Saúde/Prefeitura)

Gastão (ACIAPAR) Nelson t-orençone

unior)

Brasil)

EdílsonD. e Iates).

io (ONG/lvfar Brasil)







Ata da Décima Quinta Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do

Paraná

No Sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e oito reuniram-se na sede da

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis em Pontal do

Paraná os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná Sra.

Cintia R. Levien, Sr. Wolnei Moroz, Wellington de Souza Costa, Sr. Antônio Machado

Neto, Sr Gastão Teixeira do Nascimento, Edilson D. Spréa, Sr, João Paulo B. Rodrigues'

Sr. Willian Carli, Sr. Tami Ballabio alem dos ouvintes José Claro da Fonseca, Sr.

Alexandre R. Richeta, Valmir Costa da Silva, Gerson A. Guaitá. Sra. Paula Guimarães

Salge, Sra. Márcia Regina Benatto e Sra. Virginia Maria Pedroso. Inicialmente
sol¡c¡tamos que a Sra. Virgínia, advogada da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná,

examina-se a documentação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo

Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná para detectar possíveis

desconformidades que viessem a impedir o pleno funcionamento dos mesmos. Após

uma rápida análíse a Sra. Virginia explicou que o Conselho Municipal de Meio Ambiente

de Pontal do Paraná esta regular e capaz de exercer todas as funções estabelecidas

em sua Lei de Criação. Em relação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente foi

constatado a necessidade de um CNPJ e de um Plano de Arrecadação e Gastos alem

de a Lei que dispões sobre o Fundo estar mal elaborada necessitando de alteraçpes,

Sem mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a Ata por nim W-(!t:ur^
sendo assinada por todos os membros presentes.

cqÉ

4"*Ú"b.^tl"L"









Ata da Décima sexta Reunião do conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal doParaná

No vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e nove reuniram-se nasede da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recuisoi Naturais Renováveis emPontal do Sul os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de pontal doParaná Sr. Sr. Wolnei Moroz, Edilson D. Spréa, AntônioMachado N Guilherme Zanataro, Romilson Gonçalves,
Sr Marcelo scimento alem dos ouvintes Alexandre R.Aften, Rubens Marcelino da Veiga, Miguel
Tanno, Juliane Zampiere, Jemima Aliano.
Prefeitura Municipal de pontal do paran
poftanto este já esta apto a receber as
realizar os tramites legais com as fontes d

Parque Natural Municipal do Rio perequê
foi aprovada por unanimidade, Wolnei

e Meio Ambiente e Recursos Naturais

parque. Também foi votada a proposta pu 'no 
Federal pela regulat'ttå1rroi,il::il3t

de Vereadores de Pontal do Paraná como qual também foi
Sr. Guilherme

a empresa já participa de outros
ma polfLica definida em relação a isso,
ra os Fundos de Meio Ambiente. O Sr.

mensarmenre já que esra atrerada a uma *,:.i?ff.t; å:H:::lI;ä: îi3iåîiiu,.nvaria muito no município de Pontal do Paraná em uirtude do periodiimo anual da
ocupação urbana. Este também ressaltou que a SANEPAR poisui critérios pãia a
destinação desta verba excrusivamente a ái¡. ;bi¿;i;¡; J, quais devem ser
re.speitados para que esta chegue ao Fundo. A Sra. Gemima explicou que o poder
público possui mecanismos paia direcionar esta verba a área ambiental, ulu, jò"'
informar que a conta bancária do Fundo foi criada faltando somente as diretrizes
orçamentárias para que as verbas entrem no fundo, desta forma decidiu marcar nova
reunião para tratar deste assunto. Sem mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião
e lavrada a Ata por min v);t(ara eaÅ sendo assiÀada por todos os màmbrospresentes.





Ata da Décima Sétima Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do

Paraná

No nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e nove reuniram-se na sede da

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis em Pontal do

Sul os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná Sr.

Willian Carli, Wolnêi Moroz, Marcelo Renato Lamour, Wellington de Souza Costa,

Antônio Machado Neto, Gastão Teixeira do Nascimento Tami Ballabio, Bernardo

Franco, Romildo Rubens de Moraes, João Manuel L. Terres. João Paulo B. Rodrigues.

Wolnei explana sobre a problemática do resíduo sólido no município durante a

temporada de verão e propõe a criação de uma câmara técnica no Conselho para que

esta acompanhe interfira de modo positivo no processo de licitação da empresa

coletora bem como em suas atividades, assessorando-a sempre que necessário e

tomando as medidas cabíveis para que a coleta ocorra de forma regular e

ambientalmente responsável em todo o município. Wolneitambém explicou a intenção

da Secretária de Meio Ambiente de Pontal do Paraná de dispor de containeres em

pontos estratégicos onde há maior geração de resíduos sólidos pelos comerciantes.

Falou tambémlobre a intenção de montar uma usina de beneficiamento de materiais

recicláveis no Aterro Sanitário Municipal alem de pequenos centros de triagem' O

representante do que segundo sua chefia ainda não há

planejamento par e portanto seria conveniente o poder

þ,iU¡õo municipal isso, O Sr. Marcelo Lamour questiona de

äu.r é a resp'onsabilidade, Wolnei responde que no normalmente é do estado através

da Operação Verão mas que este ano excepcionalmente será no município que

receberá ôs recursos do estado e que precisará de ajuda do Conselho para tal. Lamour

argumenta que o Conselho não é um órgão executivo e que poftanto não tem esta

atñbuição, cabendo a ele somente a fiscalizaçáo e normatização do processo. Wolnei

diz que não abre mão do direito do Conselho deliberar sobre esta questão. Lamour,

Tami e Willian discordam frisando que esta tarefa é atribuição da Secretaria de Meio

Ambiente e não do Conselho. Willian diz que o Conselho pode somente, através da

câmara técnica, ajudar a elaborar o contrato de coleta e fiscalizar seu cumprimento.

Wolnei então proóões a criação de uma Câmara Técnica para cuidar da questão dos

resíduos sólidos no município, ganhando por unanimidade e sendo formada pelo Sr.

Gastão, o Sr. Marcelo e a Sra. Tami. Decidiu-se também por nova reunião com os

represéntantes das Associações de Moradores dos Balneários do município para que

entre eles sejam escolhidosmais quatro membros da Câmara Técnica de Resíduos

Sólidos, f¡cando esta agendada para o dia 15 do mesmo mês as 14h00min horas neste

mesmo local. Willian a¡nda propôs que o Conselho envia-se projeto de Lei a câmara

para torná-lo deliberativo, sendo esta proposta passada para outra reunião devido ao

horário avancado. Sem mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a Ata

por mim Wffu;*, fu/,, sendo assinada por todos os membros presentes'

Vþ



Aos doze (12) dias do mês de novembro de 2A09, na Sede do Parque Natural
Municipal do Manguezal do Rio Perequê - Secretaria Municipal de Recursos Naturais,
reuniu-se o Conselho Municipal do Meio Ambiente com a presença de : Sr. Izair
Marcelino da Veiga - Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Sr.

Rubens Marcelino da Veiga - Vice- Prefeito, Sr. Wellington de S. Costa - Secretaria

Municipal de Educação, Sr. Marcelo Ribeiro Secretaria Municipal de

Desenvolvimento, Sr. Paulo Capriglione - Câmara Municipal, Sr. Salomão de Moraes

Junior - IAP, Sra. Elis Regina B. de Almeida - IAP, Sra. Priscila L. Gonçalves -
Presidente da AMOSIC, Sra. Anna Carolina Poli - Procuradoria Municipal do

Município, Sra. Cíntia R. Levien - representante .da AMCORESPP, Sr. Guilherme
Zanato - Sanepar, Sr. Gastão Teixeira do Nascimento - ACIAPAR, Sr. Wolnei Moroz

- Diretor da Secretaria Municipal de Recursos Naturais. Iniciada a reunião, dirigida
pelo Sr. Wolnei Moroz, abordou o assunto sobre o relatório da Coleta de Lixo
temporada 200912010, onde foram enviados os oficios, através da Câmara Técnica,
para IAP, SEMA Sra Adriana, responsável pela coleta do lixo na temporada, Sr,

Everton da SUDERSHA. O Sr. Wolnei informou que a Câmara Técnica conta com a

colaboração de varias associações, que também estão colaborando para que a coleta de

lixo temporada200912010, seja efetuada de maneira que satisfaça moradores , turistas e

veranistas. Com os oficios enviados para os departamentos citados acima, esperamos
que os problemas do ano passado sejam resolvidos, caso contrario, vamos buscar os

meios de comunicação, dizendo que foi solicitado através dos oficios o que era

necessário, mas não fomos atendidos e a responsabilidade é do governo do estado. O
Sr. Salomão sc'lcitou que fosse entrado em contato com a Sra Adriana do IAP, para

que a mesma participe de uma reunião com o Conselho, para discutir sobre a coleta do
lixo temporada20ODl20l40. O Sr. Wolnei apresentou o Sr. Guilherme da SANEPAR e

falou sobre o convenio fïrmado entre SANEPAR e Prefeitura. Sr. Wolnei explanou que

a arrecadação da prefeitura caiu muito, mas que gostaria de fazer algumas coisas para a

temporada, como por exemplo a sinalização da orla, e gostaria de usar o dinheiro do
convenio da SANEPA\ e questionou o Sr. Guilherme, qual a data prevista para a
liberação. O Sr. Guilherme informou que foi ver o processo e que provavelmente até
janeiro de 2010 o dinheiro seja liberado. O Sr. Wolnei enfatizou que os recursos do
convenio serão sempre apreciados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente para o
seu uso. Fazendo uso da palavra o Sr.Wolnei falou a respeito do convenio da COPEL *
PREFEITURA' a respeito dos postes, pata os estacionamentos da orla, que as ONGs
estão se adiantando e recebendo os postes sem ao menos comunicar ao Conselho , mas

que a colocação dos postes deve ter a anuência do Conselho. O Sr. Salomão disse que o

responsável pela a entrega dos postes é o Sr. Leverci da SEMA, Foi ligado para o Sr.

Leverci, solicitando que o mesmo participe de uma reunião com o Conselho no dia
1811112009 e o mesmo concordou, com a reunião marcada para as 16:30 horas. Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata por mim Nazira
Adas Bughi,
pfesentes.

sendo assinada por todos os *

F--_
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o senhor Diretor Municipal de
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Ata da vigésima segunda reuniäo ordinária do Conselho Municipal do Meio

Ambiente de Pontal do Paraná realizada no vigésimo sexto dia do mês de

agosto do ano de dois mil e dez.

Estavam presentes na reunião o Sr. Marcelo Renato Lamour (CEM -UFPR),
Jony Harri Bornmann (Rotary Club Pontal do Paraná), Waldir Porfirio

(AN-CORRESPP), Allan Krelling, Tami Ballabio, Lilyane de O. Santos, Carolina

de A. Mello, Willian Carli (Associação MarBrasil), João Manuel Terres

(Secretaria Municipal de Saúde), CAMILO C. Kopp (Copel), Paulo Luciano
(fUnffn), Gastão T. Nascimento (ACIAPAR), Sebastiäo M. do Nascimento

inlvlnsUli, Vinicius Carli (Secretaiia de Obras e Urbanismo), Guilhèrme

Zanalaro (Sanepar) e Wolnei Moroz (Diretor Geral da Secretaria Municipal de

Recursos Naturais). O Diretor Geral da Secretária Municipal de Recursos

Naturais Sr. Wolnei Moroz iniciou a reunião justificando que a má elaboraçäo

do Plano Municipal de Resíduos Sólidos se deveu à falhas no edital de

contrataçäo Que não contemplou critérios importantes e que neste caso näo

seria polsível cobrar um nov.o plano da empresa contratada. Posteriormente

distribuiu cópias do Plano Municipal de Resíduos Sólidos entre os membros do

Conselho para que estes o analisassem e sugerissem mudanças e

complementaçöes. O Sr. Paulo Luciano da EMATER comentou sobre a oficina

realizada no dia 13/08/10, realizada na casa da cultura de lpanema e no

lnstituto Federal do Paraná, Paranaguá, a qual tratava especificamente dos

resíduos da pesca. Na oportunidade foi apresentado aos membros presentes o
projeto de uma máquina que transformava os resíduos do peixe em farinha,

vendo a possibilidade da instalação da mesma no Município de Pontal do

Paraná, para destino final dos resíduos de peixe, com isso colaborando muito

com o nosso meio ambiente. Em seguida o Sr Wolnei pediu explicaçöes do Sr.

Waldir Porfírio sobre a atual situaçäo financeira e organizacional da

AMCORRESPfl este explicou que a associaçåo enfrenta problemas

financeiros, pois perdeu muitos de seus associados devido a competiçäo
desleal de atravessadores, que por possuírem maior poder de compra

aliciavam os associados e desviavam o material que deveria ir para a

associaçäo, fato confirmado pelo Sr Willian Carli que no ano de dois mil e seis

realizou um levantamento junto a AMCORRESPP procurando saber quais os
motivos da desagregação dos sócios e do baixo fluxo de material no barracäo
da associação. O Sr. Wolnei comentou na reuniäo que tem recebido denúncias
de que AMCORRESPP não efetua os pagamentos dos coletores no momento
da entrega da mercadoria, bem como, o valor das mesmas pago pela

associaçåo está bem abaixo do valor de mercado, induzindo entåo o coletor a
vender pra outros compradores. Em seguida o Sr. Waldir fez um apelo para
que alguma atitude seja tomada por parte da prefeitura e do Conselho
Municipal de Meio Ambiente os quais decidiram marcar uma nova reunião para

tratar somente deste assunto. O Sr. Wolnei ainda citou as ações realizadas
junto a AMASUL as quais resultaram em sucesso na coleta de resíduos
recicláveis em alguns balneários de Pontal do Paraná. Em seguida o Sr Allan
Krelling pediu a palavra para falar sobre o edital do Ministério do Meio Ambiente
para capacitaçäo de gestores ambientais municipais para elaboraçäo do Plano
Municipal de Recuperaçäo e Conservaçäo da Mata Atlântica e oferecer os
serviços da equipe da Associação MarBrasil na elaboraçäo de um projeto para

o município de Pontal do Paraná. O Sr. Allan explicou a necessidade e a funçäo
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do projeto e relatou que o prazo para entrega do projeto se encerra no dia oito
de setembro e que por ¡sso a decisäo para a efaboração do projeto deveria ser
dada a¡nda nessa reun¡ão. O Sr. wolnei sugeriu que então a equipe da
Associaçåo MarBrasil elabora-se o projeto e o apresenta-se ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Pontal do Paraná. O Sr. Allan então pediu para
que se votasse entre os conselheiros se esta opção agradava a todos e se os
mesmos se comprometiam a participar de tal capacitaçäo. o sr. wolnei
comentou na oportunidade, que somente após a entrega do projeto pela
Associação Mar Brasil o Conselho se manifestaria, proposta esta colócada em
votação sendo aprovada por unanimidade. Nada mais tendo a tratar ò Sr.
Wolnei Moróz deu por encerada a presente reuniäo da qual eu Willian Carli
lavrei a presente Ata, que após aprovada, será assi nada por todos os
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Ata da vigésima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio
Ambiente de Pontal do Paraná realizada no trigésimo dia do mês de setembro
do ano de dois mil e dez.

Estavam presentes na reuniäo o Sr Jony Harri Bornmann (Rotary Club Pontal
do Paraná), Tami Ballabio e Juliano Dobis (Associaçäo MarBrasil), Joäo Manuel
Terres (Secretaria Municipal de Saúde), Sebastiåo M. do Nascimento e Vinicius
Eppirge (AMASUL), Romilson Gonçalves e Eraldo Vitoriano (Sanepar), Márcia
Regina (Secretária Municipal de Educaçäo), Franco (AMOR Shangrilá), Edilson
Sprea (Associaçäo de Marinas e late), Paulo Capriglione ( Câmara Municipal) e
Wolnei Moroz (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis). O Diretor da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovåveis Wolnei Moroz iniciou a reuniäo explicando que a demora
em alugar um caminhäo paÊ a coleta seletiva se deve a dificuldade de
encontrar empresas jurídicas regulamentas que possam participar do processo
licitatório. Em seguida, o Sr Wolnei sugeriu que o conselho viabiliza-se a
confecçäo de, aproximadamente, 100 placas e faixas informativas com temas
de preservaçäo da restinga. O Sr Wolnei informou que as placas custariam
cerca de cinco mil reais e que seria utilizado à verba do Fundo Municipal de
Meio Ambiente. A proposta foi aprovada por unanimidade, Em seguida, foi
discutida a problemática de lixo na praia, como encaminhamento o Sr Wolnei
disse que iria convocar para a próxima reunião o presidente da Associaçäo de
Ambulantes para discutir o assunto. Continuando a reuniåo, o Sr Juliano Dobis
explicou que a Associaçäo MarBrasil näo conseguiu submeter o projeto de
Recuperação e Conservaçäo da Mata Atlåntica para o edital do Ministério do
Meio Ambiente pois o prazo era curto e näo houve tempo hábil para juntar a
documentaçåo necessária. Em seguida, o Sr Wolnei disse que a situaçäo da
ANCORRESP precisa ser resolvida e para isso iria tratar o assunto pela
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. o Sr
Wolnei disse que iria convocar uma reuniäo com os representantes da
ANCORRESP. Nada mais tendo a tratar o Sr. Wolnei Moróz deu por encerrada
a presente reunião da qual eu Tami Albuquerque Ballabio lavrei a presente Ata,

todos os presentes.
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Ata da vigésima quarta reuniåo ordinária do conselho Municipal do i¡"¡oAmbiente de pontar oo parãnãi"àr¡=ããä i" 
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quinto dia do mês denovembro do ano de dois mil e dez.
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Ata da vigésima quinta reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio
Ambiente de Pontal do Paraná realizada no trigésimo primeiro dia do mês de
março do ano de dois mil e onze.

Estavam presentes na reunião o vinicius Eppinger e sebastiäo M. do
Nascimento (AMASUL), Edílson Spréa (Associação Marinas e lates), paulo
Luciano da silva (EMATER), Jackson Jorge cunha (Asociaçao Grajaú), Tami
Ballabio e Carolina de Andrade Mello (Associação MarBrasil), Guilherme
Zavataro (Sanepar), Jony Harri Bornmann (Rotary Club Pontal do Paraná{,

.-Márcia Regina (Secretária Municipal de Educaçäo), Verginia Mara Pedroso
(Procuradoria Geral Municipal), Henrique Kefalas (cEM -uFpR), Marcelo
Ribeiro (Diretor Geral de Recursos Naturais) e Evair Marcelino da Veiga
(Secretario Municipal de Recursos Naturais).

Considerando o extravio das atas da décima oitava, décima nona e vigésima
reunião ordinária do conselho do Conselho Municipal do Meio Ambiente, os
conselheiros presentes na atual reunião ratificam a compra de um caminhão
para a coleta seletiva com o recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Essa aprovaçäo estava registrada nas atas extraviadas. O Secretário de
Recursos Naturais Evair Marcelino da Veiga iniciou a reunião apresentando o
caminhão para coleta seletiva adquirido com o recurso do Fundo Municipal de
Meio Ambiente. O Sr Evair apresentou a documentação clo veiculo e a nota
fiscal da compra no valor de 62.700,00 reais. O Sr Evair também apresentou a
prestaçäo de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente, atualmente o saldo
está em 18150,41 reais Os últimos gastos foram com a compra do caminhão
e com a locação de um segundo caminhão. Essa locaçäo foi no valor de
3.000,00 reais. Os conselheiros deliberaram que o recurso do Fundo não
deverá mais ser uiilizado para a locação desse veiculo, a não ser que seja
previamente discuticlo e aprovado pelo conselho. Os conselheiros acordaram
que a prestação de contas deve ser realizada em todas as reuniões. Também
deve ocorrer uma prestaçäo de contas de fechamento anual. Devido ao
extravio de atas anteriores os conselheiros acordaram que a ata de uma
reuniäo deve ser liCas, aprovada e assinada na reunião seguinte. O Sr Evair
informou ao consefho que o Wolnei Moroz deixou a diretoria da Secretaria de
Recursos Naturais e apresentou o Sr. Marcelo Ribeiro como o novo Diretor
Geral de Recursos Naturais. Nessa reunião também foi formalizado a troca do
titular representante de organizaçoes näo Governamentais (oNGs) cujo
objetivo esteja relacionado à preservaçäo ambiental, no lugar de Willian Carli a
nova representante é Carolina de Andrade Mello. A Sra Tami levantou a
necessidade de reformular a composiçäo da diretoria do conselho. Com a
saída do Willian que era o Secretário do Conselho e com a ausência constante
de muitos representantes o conselho precisa de uma nova diretoria. A Sra
Verginia sugeriu que o Sr .Marcelo enviasse um oficio para todas as instituiçÕes
com representantes no conselho para que informassem se ainda tem interesse
em continuar e que incjiquem representantes que sejam freqüentes nas
reuniÕes Assim, na préxima reuniäo, com as respostas das instituições, será
possível eleger ufila rrova composiçäo da diretoria dcl Corrselho. Os
conselheiros tambénr acord¿¡ram que as norrrìas clo regimento interno corn
relação à frequêricia enr rer-rnices devera ser seguida com mais rigorosidade,
para isso o conselho terá um livro de presenÇa que deve ser preenchido em
todas as reuniÕes. O Sr Paulo pediu a inclusão da ËMATER. como instituiçäo
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