
ATA 18

PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da Ata da 16° reunião do Núcleo Gestor, de 19/12/2018;
2. Reorganização  do  Núcleo  Gestor  e  distribuição  de  tarefas  para  a  Etapa  de

Proposições;
3. Deliberação e Aprovação do calendário das Oficinas Temáticas de Proposições.

DATA: 25/01/2019                                             LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e quinze minutos do dia vinte e cinco do mês de janeiro de dois mil e dezenove, na Se-
cretaria do Meio Ambiente - SMAM, em primeira chamada estavam presentes 08 (oito) membros do
Núcleo Gestor. Em segunda chamada às oito horas e trinta minutos, estavam presentes 15 (quinze)
membros do Núcleo Gestor. A presidente, Sra. Ana Paula Wickert agradeceu aos que estavam presen-
tes, informou que o quorum era de 15 pessoas e iria encerrar a reunião por falta de quorum mínimo.
Foi informado que a reunião de hoje era para divulgação das datas das Oficinas Temáticas que ocorre-
rão em fevereiro. O cronograma será enviado por e-mail para conhecimento, divulgação e mobilização
de seus pares. A reunião de fevereiro será adiantada para dia 13/02/2019 devido à necessidade de or-
ganização do Núcleo Gestor, Equipe Técnica e Equipe de Apoio para realização das Oficinas Temáti-
cas, que ocorrerão do dia 18/02/2019 ao dia 21/02/2019. Na reunião de fevereiro serão divididos os
membros do Núcleo Gestor para trabalhar nas oficinas. Como as oficinas ocorrerão em fevereiro a pu-
blicação deverá ser realizada com antecedência para cumprimento de prazos. O edital de convocação
com as datas e locais das Oficinas Temáticas será enviado para publicação hoje (25/01/2019). Foi rela-
tado que houve muita dificuldade em conseguir espaços para realização das Oficinas. Foi relembrado
que a reunião de janeiro foi transferida devido à Audiência Pública que ocorreu no dia 15/01/2019. De-
pois do mês de fevereiro as reuniões voltarão a ocorrer nas terceiras quartas feiras de cada mês. Foi
entregue aos presentes, cópia da proposta de calendário para realização das Oficinas Temáticas - Eta-
pa 03.














