Conselho Municipal de Meio
Ambiente
PAUTA:

DATA
24/08/2015

INÍCIO
18h e 00min.

TÉRMINO
18h e 32 min.

- Posse dos titulares e suplentes eleitos;
- Nomeação e posse do Secretário do CMMA nomeado pelo Secretário de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano;
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente;
Posse do Presidente e Vice-Presidente;

Nome

Representante

Adriana Eufrasio de Carvalho

SEMS

Ana Carolina Aparecida de Souza

SEMICTA
MOVIMENTO
AMBIENTALISTA
SEME
SEMOI

Bernardo Beer
Camila Borges Pimentel
Carlos Eduardo Moreira Lopes
Fabiano Massaharu Tomita

SEMMAPLA

Flavio Pereira de Sequeira

SEMMAPLA

Gideão dos Passos Franco de Melo

SEMOI
MOVIMENTO
AMBIENTALISTA

Jamile Giudice de Faria
João Paulo Nikolaus

SEMICTA

Leandro de Leon Santos

Renata Gomes de Brito

SEMMAPLA
ARQUITETOS E
ENGENHEIROS
MOVIMENTO
AMBIENTALISTA
MOVIMENTO
AMBIENTALISTA
SEME

Solange Wuo Franco Ribeiro

SEMMAPLA

Luiz Alberto Cardozo de Mello
Marcos Antonio Grangeiro
Rodrigues
Maria de Fátima de Oliveira

Assinatura

Desenvolvimento

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto, na sala de licitação, no Paço Municipal, localizado na
Praça Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Meio Ambiente - CMMA do biênio 2015/2017, para a posse dos eleitos no
presente local e escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Meio
Ambiente, com os presentes constantes em lista de presença anexa. O Sr. Eduardo Aparecido
Moreira Franco Secretário Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano iniciou o
discurso dando boas-vindas a todos e dizendo da importância desse dia e da presença ativa de

todos para um conselho mais efetivo, logo, fez a leitura dos respectivos nomeados, entregando
os Termos de Posse aos que estavam presentes, já que teve ausência de alguns representantes,
e passou a palavra para Sra. Solange Wuo Franco Ribeiro, onde cumprimentou os presentes e
ressaltou que é importante a presença ativa das entidades para que tenha um Conselho mais
participativo, explicou aos presentes conselheiros titulares eleitos seriam 50% representantes
do poder público e 50% representantes da sociedade civil com poder de voto, e no caso da
ausência do titular, o suplente assumiria a responsabilidade e em seguida a mesma disse que se
candidatava a concorrer à presidência do conselho e perguntou se alguém queria se candidatar,
não havendo objeção, foi perguntado se alguém discordava, ninguém se manifestou. Em seguida
para vice-presidente O Sr. Marcos Granjeiro manifestou-se que poderia ser vice-presidente,
onde ao perguntar aos presentes, todos concordaram, logo, para Secretário foi nomeado o Sr.
Leandro de Leon Santos, onde todos também concordaram. Quase no término da primeira
reunião ordinária do biênio 2015/2017 o Sr. Marcos Granjeiro disse que está muito contente
pois a Secretaria de Meio Ambiente está vendo as entidades com outros olhos e que agora eles
podem ter uma participação mais efetiva nas atividades que serão realizadas, e que a prefeitura
vem realizando ações importantes para o Meio Ambiente, onde relatou que as calçadas
ecológicas, além de tornar o solo permeável, acaba evitando que acumule agua parada evitando
a propagação de mosquitos da dengue. Considerando que a Ata da Reunião Extraordinária do
Conselho realizada em 30 de julho de 2015, foi disponibilizada antecipadamente por e-mail a
todos os inscritos e presentes na referida Reunião, não se fez necessária à leitura da mesma,
onde a Secretária Solange Wuo apenas questionou se todos estavam de acordo, e como não
teve nenhuma objeção a Ata foi aprovada e assinada pela Presidente e o Secretário. A 2ª
Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 08 de setembro de 2015, a partir das 17h30 no
Paço Municipal. A pauta será encaminhada por e-mail com antecedência, para melhor
aproveitamento da reunião. Eu, Leandro de Leon Santos, Secretário deste Conselho, lavrei a
presente ata da qual dou fé como verídica, assim como a Presidente do Conselho. A reunião foi
finalizada às 18h32. Em seguida foi franqueada a palavra a todos para suas manifestações finais.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Solange, na função de presidente, deu por encerrada a
presente reunião. Eu, Leandro de Leon Santos, neste ato servindo de secretário, lavrei a
presente ata, que será aprovada e assinada por todos os presentes.

