ATA Nº 008/2011

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e onze, às dezoito horas, reuniu-se na sede da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente este Conselho, iniciando o presidente em exercício passou
as pautas: 1) Leitura e Aprovação da Ata 007/2011. Inicialmente foi lida e aprovada a n.
007/2001. Após o presidente em exercício Sr. Gelso Molon passou as pautas. 2) Conferência
Municipal de Meio

Ambiente. O presidente iniciou repassando toda a programação da

Conferência Municipal de Meio Ambiente aos conselheiros bem como o convite para participação
das oficinas. Ficou definido que cada entidade se responsabilizará pelo convite a um setor
específico, para que não haja convites idênticos ao mesmo publico, dessa forma ficou acertado que
a conselheira Giane Teixeira irá contatar os cursos de Direito da UCS e Cesf, os demais
conselheiros irão contatar os membros de suas respectivas entidades. Os conselheiros expuseram
quanto a necessidade da emissão de certificados ao final da Conferência, ficando definido que os
certificados serão entregues ao final de cada turno, devendo estarem prontos e assinados. Ainda
defniu-se que a EMATER se responsabilizará pelo convite aos clubes de mães da cidade. Após
falou-se sobre a necessidade de confirmar a presença das escolas, para estimativa do número de
pessoas presentes ao evento, ficando responsável por manter contato a representante da Secretaria
Municipal da Educação. 2) Apreciação pelo COMAM de processo administrativo de supressão
de árvore: Foi apresentado ao conselho a solicitação para supressão de um Jacaranda mimoso
localizado na Rua Júlio de Castilhos esquina com a Rua da Republica. Seguindo o presidente leu a
exposição de motivos do requerente, bem como o Laudo Técnico da SMMA. Os conselheiros
manifestaram-se sobre a poluição estética das placas de publicidade constantes no local. Os
conselheiros ratificaram o parecer constante no processo administrativo, emitindo, dessa forma o
Parecer 001/2011. 3) Assuntos Gerais. Os conselheiros presentes decidiram que seja solicitado
através de ofício junto à promotoria, cópia dos laudos técnicos do fato ocorrido no aterro sanitário
do município. Decidiram ainda, solicitar através de ofício junto à administração pública
esclarecimentos e ações concretas de fiscalização anteriores e posteriores ao fato acorrido. O
mesmo pedido deverá ser feito junto à FEPAM. O conselheiro Paulo Demore expos quanto a sua
participação no 2º ECOMMA/RS Encontro dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente que
ocorreu nos dias 09 a 11 de agosto em Porto Alegre, expondo quanto às atribuições e competências
do Conselho. Os conselheiros presentes questionaram a falta de comunicação e repasse de
informações aos membros, referente a participação neste evento. Nada mais havendo a constar, após
lida e achada conforme a presente ata foi aprovada e vai assinada pelos conselheiros presentes.

