
ATA DA QUARTA REUNIÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (17/10/2017), estiveram 
reunidas nas dependências do Salão de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação 
de Andirá, sito na Rua Sergipe 995, 22 (vinte e duas) pessoas onde participaram e 
assinaram a lista própria de presença, em anexo, para a indicação dos nomes para 
constituírem o CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, instituído pela Lei 2.977 de 
03 de Outubro de 2017. Às 09h30min foram abertos os trabalhos pelo Secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, o Eng° Agr° Antonio Carlos Papa, que fez a leitura do 
Convite que foi enviado para os órgãos Municipais e para os Representantes da 
Sociedade Civil, conforme dispõe o art. 4° da Lei supracitada, para que indicassem o 
conselheiro titular e o conselheiro suplente. Fez ainda a leitura da ATA da TERCEIRA 
reunião que ocorreu em 05/09/2017, sendo lida e aprovada, sem qualquer emenda. 
Ato contínuo, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente nomeou para secretário ad 

doc, o Sr. Manoel Mendes Sansana Neto, para que anotasse e lavrasse a presente ATA. 
Na seqüência, foi feito uma breve explanação da citada Lei que criou o Conselho de 
Meio Ambiente, bem como da sua importância para o nosso município. Esclareceu 
ainda dos deveres que os conselheiros indicados e seus suplentes terão para o perfeito 
cumprimento da política ambiental a ser implantada no município. Após essa breve 
abertura, o Secretário convidou a Prefeita Municipal, D. Ione Elisabeth Alves Abib, para 
fazer a abertura oficial do ato, sendo que a mesma destacou sobre a importância do 
Conselho Municipal, onde o conselho tem a função de opinar, assessorar o Executivo 
nas questões ambientais; trazer acesso às informações para que a comunidade saiba 
dos seus direitos e deveres; propor e fiscalizar a política ambiental do município, 
visando o exercício da democracia; a educação dos cidadãos para desenvolver um 
ambiente saudável para as gerações futuras, dentre inúmeras outras funções. 
Finalizando desejou que todos os componentes do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, desempenhem a função ora assumida com seriedade e principalmente com 
compromisso e responsabilidade, para que o Conselho de Meio Ambiente não seja 
apenas um conselho e sim uma ferramenta para que o Executivo norteie suas ações na 
questão ambiental. Na seqüência o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, 
convidou a Procuradora do Município, Dra. Paula Rodrigues Peres, para direcionar os 
trabalhos da composição dos membros titulares e suplentes, de acordo com a 
legislação municipal. Desta forma, a composição do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente no biênio 2017/2019, ficaram eleitos os seguintes integrantes: Presidente, o 
Sr. Antonio Carlos da Silva Papa, membro titular da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente; como suplente o Sr. Jair Carlos de Melo, funcionário Público Municipal. 
Representante do Poder Legislativo Municipal, indicado através do Ofício 184/2017 – 
CMA-GAB-PRES, o Sr. João Mitrovini Filho como membro titular; e o Sr. Robson Ricardo 
Stefanuto como membro suplente. Representante do órgão Municipal de Saúde, a Sra. 
Edynira Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira e como membro suplente o Sr. 
Alessandro José Otênio; Representante do órgão Municipal de Obras Públicas, o Arq. 
André Luiz Maluzzi, e como membro suplente, a Sra. Ruth Ramos A Sampaio Zamboni; 
Representante do órgão Municipal de Assistência Social, a Sra. Bernadete dos Santos 
Meleto, e como membro suplente o Sr. Ailton Fernando de Souza; Representante do 
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE–, o Sr. Antonio Carlos Picollo 



Furlan e como membro suplente, o Sr. Fernando Previato Bazzo. Representante de 
órgão da Administração Pública Estadual ou Federal que tenham suas atribuições a 
proteção ambiental e que possuam representação no Município, a EMATER, 
representado pelo Sr. Fernando Teixeira de Oliveira e como membro suplente, o Sr. 
Adevaldo José da Cunha. Como Representante da Sociedade Civil Organizada, foram 
indicados pela Loja Maçônica de Andirá, o Sr. José Elcides da Cunha Pires, como 
membro titular e o Sr. Jean Rodrigo dos Santos, como membro suplente. Pelo Rotary 
Club Internacional, o Sr. Nordau Alexandre Kairalla, como membro titular e o Sr. 
Renato Tozzi Cambi, como membro suplente; Representante do Sindicato Rural de 
Andirá, o Sr. Valdir Lourenço como membro titular e o Sr. Marcos Del Padre como 
membro suplente. Representante da Associação Comercial de Andirá – ACEAD –, a Sra. 
Silvia Flores, como membro titular e o Sr. Paulo Sérgio da Silva, como membro 
suplente. Representante da Associação dos Produtores Rurais, o Sr. Aparecido Luciano 
Ribeiro como membro titular e o Sr. Osvaldo Cordeiro como membro suplente. 
Representante do Conselho de Sanidade Agropecuária de Andirá, o Sr. Reginaldo Del 
Padre, como membro titular, e como membro suplente, o Sr. Maikon Nardoni. 
Representante da comunidade andiraense comprometida com a questão ambiental, a 
Sra. Silvia Renata Pereira e como membro titular, e o Sr. Glauco Garcia Tironi, como 
membro suplente. Após a indicação dos membros, o Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, informou todos os conselheiros das suas obrigações para com o Conselho e 
Agricultura e Meio, exaltando para que os mesmos, confor  me salientou a Prefeita 
Municipal, que tenham o compromisso em participar das reuniões de forma dinâmica 
e sempre cobrando para que o Conselho exerça suas funções para o qual foi proposto, 
visando assim à harmonia entre o Executivo – Comunidade – Meio Ambiente, de modo 
sustentável. Finalizando informou a todos os conselheiros eleitos que os mesmos serão 
avisados com antecedência das reuniões para que se programem, desejando sucesso a 
todos conselheiros nesta nova empreitada. Eu, Manoel Mendes Sansana Neto, 
nomeado para o ato, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente. 

 


