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Desenvolvimento
Ao oitavo dia do mês de setembro, na sala de licitação, no Paço Municipal,
localizado na Praça Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, realizou-se a 2ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA do biênio
2015/2017. A presidente do conselho Solange Wuo deu as boas-vindas aos
presentes e confirmou o recebimento da ata pelos presentes através de e- mail,
posto em votação a mesma foi aprovada sem ressalvas, sendo dispensada a
leitura. Em seguida a Sra. Solange fez a leitura do Oficio da Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano encaminhado ao CMMA, referente a
sugestões para o Plano Diretor de Guararema e ficou definido a data de 25 de
setembro de 2015 as 15 horas no NEA da Ilha Grande. Em seguida deu-se início
ao planejamento das ações realizadas pelos membros do CMMA. Ato contínuo
a presidente passou a palavra ao Sr. Mário Sérgio Scalambrino, membro do

Instituto Suinã o qual apresentou metodologia para facilitar o planejamento das
ações do CMMA. A técnica apresentada refere-se a classificar as ações
definidas em 4 categorias: “UI” (Urgente e Importante), “UNI” (Urgente e Não
Importante), “NUI” (Não Urgente e Importante) e “NUNI” (Não Urgente e Não
Importante). A Sra. Solange abriu a palavra aos presentes, para que dessem
sugestões de ações a serem realizadas. As ações classificadas como “urgentes
e importantes” foram a participação do CMMA na elaboração do Plano Diretor e
a ratificação das diretivas do PMVA. Classificado como “urgente e não
importante” foram relacionadas a criação de uma agenda de programação e
funcionamento dos NEAs, bem como a de um contrato de grupo para o PMVA e
criar temas para as comissões, como Educação Ambiental, Restauração
Ecológica, Biodiversidade, Saneamento, além de um calendário Ambiental. Para
as ações classificadas como “urgentes e não importantes” ficou estipulado a
revisão da legislação do CMMA, a criação de uma programação anual do PMVA,
o acompanhamento da implantação das ações do PMGIRS e a criação de uma
plataforma para interação do CMMA e para finalizar a organização das ações foi
estipulado como “não urgente e não importante a Interação com o Conselho de
Desenvolvimento Rural, entretanto o Sr. Luiz Alberto questionou se realmente
era não importante e não urgente a interação com o Conselho de
Desenvolvimento Rural, pois no ponto de vista dele a ação tem importância,
então a Sra. Solange Wuo o respondeu dizendo que todas as ações são
importantes, e que elas só serão classificadas dessa forma devido a prioridades.
Após o termino do planejamento, este foi posto a votação e aprovado por
unanimidade. Na sequencia o Sr. Secretário Leandro de Leon pediu para que
os membros do conselho assinassem o regimento interno para encaminhamento
do mesmo ao Programa Município Verde Azul. A Presidente informou que a 3ª
Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 07 de outubro de 2015, a partir
das 17h30 no Paço Municipal. Em seguida franqueou a palavra a todos para
manifestações finais. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Solange, deu por
encerrada a presente reunião que foi finalizada as 20h00. Eu, Leandro de Leon

Santos, Secretário deste Conselho, lavrei a presente que vai assinada por todos
os presentes.
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