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1Ao segundo dia do mês de março do ano de 2020, às 16 horas, reuniram-se nas
2dependências do Centro de Educação Ambiental, na Rua da Natureza, n°. 155, os
3Conselheiros e os demais participantes constantes na lista de presença em anexo.
4O Presidente Charles indica que os objetivos desta reunião é realizar a eleição
5da comissão executiva representante do biênio 2020/2021 como manda o
6regimento interno do Conselho. Comunica que houve uma análise jurídica junto a
7Sra. Renata, representante da OAB, sobre a possibilidade de eleger e apresentar a
8nova comissão executiva na mesma reunião. Sendo o entendimento de que nada
9impedia que os dois fatos acontecessem juntos, visto que a maioria dos presentes
10saem de seus afazeres para a reunião, da forma proposta, seria desnecessário o
11deslocamento duas vezes. Diante disso, comunica aos presentes que, para iniciar a
12eleição, seria necessário definir três membros da gestão anterior do conselho que
13não tenham a pretensão de concorrer à Mesa Executiva para o biênio 2020/2021, a
14fim de analisar o credenciamento das chapas interessadas e conferir a votação,
15estabelecendo ao final o resultado. Se disponibilizaram a Sra. Solange, Sra. Márcia
16e o Sr. Ângelo.

O presidente indica também que, para a próxima eleição, será

17necessário a nova comissão revisar o regimento interno. Após a definição dos
18membros foram concedidos, a pedido dos ouvintes, alguns minutos para que as
19chapas se organizassem e se registrassem junto aos três membros responsáveis
20pela eleição. Para dar continuidade, foi confirmada a presença dos titulares da
21comissão anterior. Apenas uma chapa foi registrada, tendo como integrantes:
22Presidente: Charles; Coordenador Executivo: Wagner; Vice Coordenador Executivo:
23Renata; Secretário Geral: Gerson; 1ª Secretário: Nina; 2º Secretário: Yuri; 3º
24Secretário: Carlos Henrique. Diante da singularidade da chapa e da unanimidade
25dos presentes em elegê-la como Comissão Executiva para o biênio que se inicia
26(2020/2021), foi então homologada a mesma. Após o fim da eleição, o presidente
27Charles, reeleito para o próximo biênio, agradeceu a confiança depositada
28novamente em sua pessoa e em seguida o Secretário Municipal do Ambiente, o Sr.
29José Roberto, deu conhecimento aos presentes sobre algumas demandas para esse
30biênio em relação a fiscalização, multas e prestação de serviços. Em relação a
31publicação do edital do PROVERDE, comentou acerca de alguns desafios futuros
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32como a necessidade de uma reforma no Parque Arthur Thomas e as dificuldades
33frente ao bem estar animal, projetos que necessitam do apoio e aconselhamento do
34Conselho, e a publicação do edital de credenciamento das clínicas veterinárias. O
35presidente Charles retornou então a sua fala, comunicando ser necessário formar
36nessa reunião as sete câmaras técnicas necessárias para responder a algumas
37demandas que já foram apresentadas ao Conselho, dando conhecimento aos
38ouvintes de que são, ODS, Educação Ambiental, Recursos Hídricos, Biodiversidade,
39Saneamento, Fundo Municipal do Meio Ambiente e Jurídica. O presidente explicou
40ser necessário que cada câmara possua três membros titulares, sendo obrigatória a
41participação de conselheiros e um dos membros da comissão executiva. Após a
42formação, cada câmara terá a responsabilidade de definir os seus coordenadores. A
43Câmara Jurídica deu conhecimento aos presentes de um processo onde o Ministério
44Público tem questionado que precisa dar andamento pelo Conselho e pela
45Secretaria. Foram esclarecidos a função das Câmaras e de cada coordenador e
46definidas as coordenações da seguinte forma: Carlos Henrique (ODS), Yuri
47(Educação Ambiental), Charles (Recursos Hídricos), Gerson (Biodiversidade),
48Wagner (Saneamento), Nina (Fundo Municipal do Meio Ambiente) e Renata
49(Jurídica). Foi trazido também acerca da indicação de pessoas para uma comissão
50atuante em relação ao PROVERDE. E foi definida a próxima reunião para o dia 27
51do mês de março, visto que a presente reunião teria sido referente ao mês de
52fevereiro. Sendo estabelecido que a reunião se realizará de mês em mês, na última
53segunda feira, em locais alternados, visto as reclamações dos participantes sobre
54local para estacionamento e horários. Estabeleceu-se então que fosse criado grupos
55no aplicativo WhatsApp, para a melhor comunicação das câmaras e a possibilidade
56de cadastro das mesmas a fim de definir horários para a reuniões. Não havendo
57mais assuntos a tratar, a reunião encerrou às dezessete horas e quarenta e cinco
58minutos, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada de acordo, segue
59assinada por mim, Maria Eduarda Peres França, estagiária do CONSEMMA,
60designada, pelo Sr. Presidente Charles Santos.
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