ATA Nº 004/2011

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e onze, às dezoito horas, reuniu-se na sede da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente este Conselho, iniciando o presidente passou as pautas: 1)
Conferência Municipal do Meio Ambiente: Definição dos conferencistas, data, turno, local,
forma de divulgação. Foi definida a data de 28 de setembro para realização da Conferência. Ainda
foi definido que a Conferência será realizada durante os turnos da manhã, tarde e noite no auditório
da Escola Estadual Farroupilha. Para a parte da manhã, os conselheiros irão convidar dois
conferencistas. Para o turno da tarde os conselheiros sugeriram o nome da Sra. Maria Guazzeli, para
coordenar oficinas sobre o tema e à noite para palestrar. Após definiu-se, que através da Secretaria
Municipal da Assistência Social, serão convidados os catadores para participação das oficinas que
serão realizadas à tarde. Sugeriram ainda, contatar o Sr. Eugênio Razzera para fazer parte das
oficinas. Após foi definido que o evento será divulgado na imprensa local através de rádio e dos
jornais de circulação no município. 2) Apreciação do "Projeto Gibi na Escola". O presidente
explicou aos conselheiros presentes sobre a criação do projeto “Gibi na Escola”, uma iniciativa das
Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Educação, para elaboração e utilização de Histórias em
Quadrinhos (HQs) – Gibis, como suporte didático pedagógico para a conscientização ambiental.
Manifestaram-se sobre o assunto os conselheiros que deixaram a discussão para uma próxima
reunião. 3) Assuntos Gerais: O presidente passou a palavra ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente para explanar quanto a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. O
Secretário ressaltou que atualmente está sendo realizado um diagnóstico da situação atual da
arborização no município para início dos estudos. Após o presidente passou a palavra ao
conselheiro Paulo Demore que comentou sobre a necessidade da criação de uma Resolução do
COMAM para disciplinar a demarcação protetória das APPs existentes no Distrito Industrial de
Santa Rita. Os conselheiros presentes definiram a data de 05 de maio, às dezoito horas na SMMA
para realização de reunião extraordinária, a fim de aprovar a Resolução. O presidente explanou aos
conselheiros presentes o pedido de custeio para a palestra da Sra. Maria Guazzeli do Projeto
“Despertar para um Novo Amanhã” realizado pela Escola Estadual Farroupilha, que foi aprovado.
Nada mais havendo a constar, após lida e achada conforme a presente ata foi aprovada e vai
assinada pelos conselheiros presentes.

