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ATA NÚMERO 118/2016 1 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 2 

reuniram-se nas dependências da Sala dos Conselhos, para debater sobre a Lei do 3 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, os membros do Conselho supracitado, além da 4 

Coordenadora da Sala dos Conselhos Luciane Kissmann. A reunião foi presidida pela 5 

presidente Elisa T. Valduga, que explanou sobre a atualização da Lei no que se refere 6 

aos membros representativos. Os conselheiros ali presentes, resolveram que as 7 

sugestões de entidades/órgãos representativos para este conselho exposta na reunião 8 

anterior – ata 117/16 (cento e dezessete de dois mil e dezesseis), fossem 9 

encaminhadas para o Executivo e posteriormente para o Legislativo para análise e 10 

aprovação. Essas modificações foram sugeridas, pois entidades como a MOVIPAN 11 

não está mais ativa, sendo substituída pelo grupo dos Escoteiros Guardiões da 12 

Nascente, que há muito tempo vêm participando de ações em parceria com o 13 

Departamento de Meio Ambiente e também pelas atividades ambientais praticadas. 14 

Além disso, o Legislativo Municipal foi substituído pela Secretaria Municipal de 15 

Habitação em função das atividades pertinentes à demanda da Secretaria no que se 16 

refere ao meio ambiente como os projetos de melhoria e de novas moradias. Se for 17 

aprovada a nova composição do Conselho, será encaminhado ofício para indicação de 18 

membros para as que antes não faziam parte, como Secretaria Municipal de 19 

Habitação e Escoteiros Guardiões da Nascente e para as que já são representadas, 20 

mas não apresentaram atualização nas indicações, estes também serão oficiados. 21 

Além disso, a próxima reunião ficou agendada para dia dezenove de maio às quatorze 22 

horas, com apresentação dos novos representantes e eleições. Nada mais havendo a 23 

tratar, foi encerrada e aprovada a presente ata que vai assinada por mim Cristina 24 

Napp e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente Elisa T. Valduga, 25 

estando em anexo a lista dos presentes nesta reunião. 26 


