
ATA 21

PAUTA: 1. Aprovação da Ata da18ª reunião do Núcleo Gestor do dia 13/02/2019 e da
19ª reunião do Núcleo Gestor, do dia 20/03/2019.

2. Organização do seminário das cidades
3. Assuntos Gerais 

DATA: 17/04/2019                                             LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e quinze minutos do dia dezessete do mês de abril de dois mil e dezenove, na
Secretaria do Meio Ambiente - SMAM, em primeira chamada às oito horas e quinze minutos,
presentes 09 (nove) membros do Núcleo Gestor. Em segunda chamada, às oito horas e trinta
minutos presentes 23 (vinte e três) membros do Núcleo Gestor, conforme lista de presença, parte
integrante da presente ata. Inicialmente, foi dado boas vindas e agradecido a presença de todos
pela Presidente, Sra. Ana Paula Wickert e informado que o quorum era de 23 presentes. Houve a
informação da publicação do Decreto 027/2019, com alteração da entidade PASSOTUR, extinta
pela Lei Complementar 433/2018, e alteração do quorum mínimo do Decreto 072/2017. O quorum
mínimo,  passou  a  ser  com 1/3  dos  membros  em  segunda  chamada.  Foi  informado  que  os
Membros do Núcleo Gestor receberam por email cópia do Decreto 027/2019 para conhecimento.
Na sequência foi solicitado a aprovação das Atas 18ª reunião do Núcleo Gestor do dia 13/02/2019
e da 19ª  reunião do Núcleo Gestor,  do dia 20/03/2019,  enviadas por email  aos Membros do
Núcleo Gestor para conhecimento e envio de sugestões de alteração. As Atas foram aprovadas
por  unanimidade. Foi  informado  sobre  a  data  e  os  locais  para  realização  do  Seminário  das
Cidades: de 16 a 18 de maio, sendo no dia 16/05/2019 - quinta-feira, das  18:30 às 21:00  no
Auditório  da  Faculdade  de  Medicina  da  UPF  -  Rua  Teixeira  Soares,  817-  Centro.  Houve  a
explicação  de  que  foi  marcado  horário  de  finalização  para  que  os  participantes  possam  se
organizar após o encerramento. Na abertura serão apresentados Cases técnicos de boas práticas
e instrumentos do Estatuto das Cidades.  No dia 17/05/2019 -  sexta-feira,  será o dia inteiro e
iniciará à partir das 09:00 na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Rua Teixeira
Soares, 805 - Centro. Na parte da manhã será realizado uma apresentação pelo Núcleo Técnico e
abertura para dúvidas, perguntas e colaboração. No período da tarde, à partir das 13:30 serão
realizados  os trabalhos  em salas  individuais  para  elencar  as  prioridades.  Neste  período será
necessário o auxílio do Núcleo Gestor, para que cada grupo possa contar com um colaborador. No
dia 18/05/2019 - Sábado, das  09:00 às 11:00 no Auditório da Faculdade de Medicina da UPF -
Rua Teixeira Soares,  817 -  Centro,  será apresentado o resultado sobre as prioridades.  Paulo
Severo  informou  que  será  disponibilizado  todo  material  recebido  quinze  dias  antes  para
conhecimento. A Secretária complementou informando que será disponibilizado dados brutos, sem
a interpretação do Núcleo Técnico. Antes da Audiência Pública de proposições será realizado o
trabalho de análise. Foi solicitado ao Núcleo Gestor, quem teria disponibilidade de participação no
Seminário no dia 17/05/2019. Se comprometeram em participar Paulo Severo, Diorges de Oliveira,
Diego  Roman  dos  Santos,  Monclar  Margoto  e  Juliana  Riffel.  Houve  solicitação  para  que  os
membros do Núcleo Gestor divulguem e convidem seus pares para participação neste Seminário.
Paulo Cornélio reafirmou a necessidade de divulgação, principalmente na sexta. Sugeriu que a
prefeitura realize uma coletiva de imprensa para divulgação. A Secretária informou que irá realizar
uma  entrevista  na  Rádio  Uirapuru  no  sábado  e  aproveitará  para  divulgar  a  realização  do
Seminário. A presidente encerrou a reunião às oito horas e cinquenta e cinco minutos, informou
aos  presentes  que  a  próxima  reunião,  conforme  Regimento  Interno  será  dia  15/05/2019  às
08h15min  em  primeira  chamada  e  08h30min  em  segunda  chamada  na  Secretaria  do  Meio
Ambiente - SMAM e agradeceu aos presentes.














