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Presidente: 

Evandro Luis Busato - Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Fone:  

3656-4849 

Data: 07/03/2018 Duração: 02h00 Local: SEMMA Sala: Reuniões 

Tema: 

 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONMACO - GESTÃO 2018/2019 

 
 

NOME DOS PARTICIPANTES SETOR REPRESENTATIVIDADE 

1 Evandro Luis Busato SEMMA Presidente 

2 Daniele Costacurta Gasparin SEMMA 1º Secretária 

3 Dalva Simone Strapasson Dias  SEMED Vice presidente 

4 Lucielly Fernandes Rosa SMS Titular 

5 Giovani Cavallari SEITT Titular 

6 Lis Gracieli Alberti SEPLAN Titular 

7 Verena Mehler SANEPAR Titular 

8 Kamilla Camargo Vargas APDC Titular 

9 Fabricio Salvador Vidal  
Associação de Moradores - 

Colônia Faria 
Titular 

10 Adilson de Jesus Souza Associação Limoeiros Suplente 

11 Patrícia Luciane Associação Recicladores Manoel Titular 

12 Marlene Muller Zuklinski Grupo de Escoteiros Titular 

13 Luiz Augusto Loureiro Grupo de Escoteiros Suplente 

15 Anacleto Borges da Mata ONG CEDEA Titular 

15 Sérgio Ahrens EMBRAPA Titular 

16 Bruna Bertoldi Freire Herbarium Suplente 

17 Graciele Viccini Isaka IFPR Suplente 

18 Suzana de S. Santos Projeto Arborize Convidado 

19 Tatiane Soares SEMMA Convidado 

 

ASSUNTOS EM PAUTA:  

1. Apresentação geral (para novos conselheiros); 

2. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias - 2018; 

3. Prestação de contas do FMMA – Exercício 2017; 

4. Apresentação e aprovação do Plano de Aplicação FMMA – 2018; 

5. Assuntos diversos (Eleições Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários). 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, foi realizada a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Colombo. O Sr. Presidente abre a reunião cumprimentando a todos e dando as boas-vindas para os novos 
conselheiros, pedindo que fosse feita uma apresentação individual citando nome e instituição. Após apresentação 
geral, o Sr. Presidente continuou com a pauta apresentando a proposta de calendário anual das reuniões 
ordinárias, propondo-se manter todas as segundas quartas-feiras de cada mês com início as 10:00 horas e 
término as 12:00 horas. Na sequência o Sr. Presidente fez uma breve apresentação do Conselho e das suas 
atribuições, principalmente com relação à gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, informando que tanto a 
Lei Municipal que o criou quanto o Regimento Interno serão encaminhados por e-mail a todos os conselheiros. 
Seguiu a pauta realizando a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA exercício dois 
mil e dezessete, conforme relação de notas de empenho anexo. Justificou o motivo de não ter utilizado o valor 
aprovado para a elaboração do Plano Municipal de Drenagem, o qual deverá ser contratado este ano, com 
incremento aos produtos inicialmente previstos. Comentou ainda que além deste, também está previsto o Plano 
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Municipal de Arborização Urbana. Deixou os relatórios à disposição e circulou os documentos pelos presentes, 
deixando livre a palavra para quem quisesse fazer uso. A Srª Dalva Simone comentou sobre o trabalho em 
parceria com o Ministério Público do Trabalho, da irradicação do trabalho infantil com as turmas de quintos anos, e 
que serão realizados projetos com a temática de resíduos sólidos em parceria com a SEMMA e SEMED. 
Finalizado o assunto, todos aprovaram a prestação de contas do ano de dois mil e dezesseis. Seguindo o próximo 
assunto de pauta, o Sr. Presidente exibiu a proposta do Plano de Aplicação do FMMA – exercício dois mil e 
dezoito, e na fala comentou sobre o valor atual do FMMA, valor a pagar de empenhos e o saldo final 
reprogramado para o ano corrente (conforme planilha anexa). A Srª Dalva falou sobre a produção de um vídeo 
institucional que tem por objetivo trazer uma contextualização do município frente as questões socioambientais, e 
que este projeto será um material de grande valor para o processo de aprendizagem e para a compreensão das 
diferentes realidades do nosso município, e de que maneira estamos inseridos neste propósito de mudança para 
melhorar a qualidade do nosso meio. Encerrada as discussões sobre o Plano de Aplicação 2018 do FMMA e 
colocado para votação, a proposta recebeu aprovação unânime, cuja cópia aprovada é parte integrante desta ata. 
Seguindo para o próximo assunto, o Sr. Presidente comentou que na próxima reunião haverá as eleições para o 
cargo de vice-presidente, primeiro e segundo secretários do conselho, e que aqueles que quiserem se candidatar 
podem comunicar a secretaria. O Sr. Fabricio, pediu a palavra e questionou sobre a forma como os recursos são 
distribuídos e gastos na Prefeitura, sugerindo que este Conselho pudesse contribuir com as propostas de projetos 
antes da sua efetivação ou contratação. Finalizado os assuntos e nada mais havendo a ser tratado e 
acrescentado, deu-se por encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
por todos devidamente assinada, conforme lista de presença anexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


