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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às oito

horas, o Conselho Municipal de Meio Ambiente reuniu-se no gabinete do prefeito

para analisar e discutir situações necessárias e pertinentes.

Foi aberta a reunião com fala do presidente sobre a frenquência e

participação dos conselheiros na reunião, na oportunidade foi mencionado que o

regimento interno terá algumas modificações que serão apresentadas aos conselho

para aprovação.

Sobre o regimento interno, a diretora do departamento de meio ambiente,

Srta. Graciela trouxe orçamentor da Marília Longo para analisar e estruturar todas

as leis ambientais, sendo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que,

assim, esteja de acordo e/ou não para melhor compreensão das normas municipais

referente a questão ambiental. O valor para pagamento, caso seja aprovado, seria

utilizado do fundo municipal de Meio Ambiente, para tanto, será verificado se poderá

ser desta forma ou é necessário ser por licitação. Os conselheiros presentes na

oportunidade compreenderam a necessidade de haver essas alterações, mas

consideraram o valor expressivo. Desta forma, será colocado em votação em outra

oportunidade.

Sobre o Plano de Maneo explanado na última reunião, até o presente

momento não foi disponibilizado pela Sra. Simone Tomazi, desta forma será entrado

em contato para que a mesma possa encaminhar ao conselho para que seja

aprovado ou não, também para que apresente em reunião.

Sobre o projeto referente a loteamento que está aguardando aprovação, foi

entrado em contato com o Sr.Henrique através de contato realizado pelo presidente

para que fosse apresentado uma proposta de compensação referente às duas

árvores que seriam estraidas, na oportunidade foi apresentado sobre a

compensação monetária, a qual seria destinada ao fundo municipal referente as

duas cortiseiras seria no valor R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) somando o valor

total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). O conselho por unanimidade

entendeu por solicitar projeto de arborização como forma de compensação em área

perimetral perto do empreendimento para que assim cumpra com sua função de

melhoria ambiental. Desta forma, o conselho irá aguardar o projeto para dar o

veredito por meio de votação.



Quanto ao assunto das pombas na praça Farroupilha que estão novamente

causando transtornos e trazendo o risco de haver interferência na saúde dos

munícipes, a circulação de pessoas no local está sendo intensso, mesmo assim,

não houve alteração na quantidade, está sendo estudado sobre os repelentes

sonoros, o qual é utilizado para espantar em outros locais/municípios, mas não se

tem garantia da eficiência e da durabilidade. O mais eficiênte seria o controle

populacional delas, pois pode acontecer de somente espantar.

Foi abordado em reunião sobre a remodelação dos estacionamentos do

município, em especial da Av. Expedicionário e Av. Sete de Setembro, a qual irá

impactar na extração de algumas árvores. Portanto, será entrarado em contato com

o Secretário de Obras, Sr. Carlos Eduardo Portes da Silva para que encaminhe ao

Departamento o projeto e assim o conselho tenha conhecimento.

Dia 10 de dezembro lixo eletrônico na praça Farroupilha, o qual será a última

ação do ano. Sobre a limpeza dos conterneies de lixo está programada para ser a

cada três meses, mas teria que ser avaliado para que seja mais recorrente devido o

mau cheiro. Haverá licitação para a compra de lixeiras que sejam mais fácieis de

manusear e realizar a higienização.

Estiveram presente: Paulo Porcher, Cezar Roberto Jacobsen Grando,

Graciela Thaís Baccin, Agusto , Gabriel Koche, Carina Bertolini, Marileide Carra,

Isaquiel Andriguetti, Thaís Ribas Francesqui.


