
ATA NÚMERO DEZ 

 Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, tendo como 

local a Biblioteca Pública Municipal, situada à rua Salustiano Marty sem número, digo 

número duzentos e setenta, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente, nomeados pela Portaria Municipal nº cinco de dois mil e dezesseis, para 

realizar a escolha da diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário e 

para acolher e validar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos. Iniciando a reunião, o Secretário de Meio Ambiente e o Biólogo da Secretaria 

de Meio Ambiente, Franco da Rosa explanaram sobre o andamento dos trabalhos na 

área de meio ambiente no município e em e em especial sobre o licenciamento das 

atividades de impacto local, sobre o plano de resíduos sólidos municipais. Continuando 

a reunião passou-se para a escolha da presidência, sendo que por unanimidade os 

membros presentes elegeram como Presidente o Sr. Argemiro Rocha, representante 

da Ong Atelier Saladero, como Vice-Presidente a Sra Vanusa Souza, representando o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e como Secretário Franco Jonas da Rosa da 

Secretaria do Meio Ambiente. A seguir foi exposto pelo Biólogo Franco da Rosa o plano 

de resíduos sólidos, sobre sua metodologia de elaboração, controle social e 

importância para o município na área dos resíduos sólidos, quanto a sua necessidade 

para que se possa receber recursos da união não onerosos para a área de resíduos em 

geral. Aos membros foi apresentado o plano para que pudessem acolhe-lo e validá-lo, 

e na oportunidade todos validaram e aprovaram o Plano Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, o qual estará em seguida disponível para consulta no site da 

Prefeitura Municipal. Como pauta para a próxima reunião fica determinado a 

elaboração e aprovação do Regimento Interno do Conselho. A data da próxima reunião 

será definida oportunamente. Nada mais a ser tratado eu, Franco da Rosa lavrei e 

encerro a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes assinada. 

Franco da Rosa, Luciano Ramos, Argemiro Rocha, Margarida Soares, Vanusa de Souza, 

Clélia Margarete Riella, Andre Romero e Harold Guedes da Luz. 


