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Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um às oito horas, o

Conselho Municipal de Meio Ambiente reuniu-se através da plataforma Google meet,

tendo em vista o alto número de casos positivados de Covid-19 no município, bem como a

vedação do decreto municipal de haver qualquer tipo de aglomerações esta forma foi a

encontrada para dar andamento a assuntos de extrema importância.

Assim, foi passada a palavra ao presidente do conselho Sr. Paulo Porcher, o qual

deu início a reunião para que fosse apresentados os autos de infração apresentados pelo

fiscal do departamento do meio ambiente Gustavo Bagatini, o qual trouxe dois autos de

infrações do ano de 2020 que foram projetadas na tela através da plataforma, para que

todos pudessem acompanhar, assim, o primeiro foi o caso a ser analisado é do Elvio

Antonio Cartlot, o qual foi autuado em abril de 2020 pela prática de destocamento de

vegetação em área de estágio avançado de regeneração de 0,19 hectares que após o

recebimento da notificação realizou o pedido de recurso dentro dos vinte dias previstos

pela legislação pedindo para que o valor da multa seja diminuído e o comprometimento de

reflorestação.

O presidente informou que em outras oportunidades era adotado pelo conselho a

possibilidade de caso o pagamento fosse realizado o pagamento à vista havia o desconto de

30% (trinta porcento). Contudo, a bióloga Simone Tomazi do departamento do meio

ambiente, esclareceu que quando é realizado pela PATRAM é enviado para o município e

também para o Ministério Público, o qual solicita qual processo administrativo foi tomado,

pois após é firmado o termo de ajustamento de conduta com o proprietário. Outro ponto

ressaltado é que o desconto deve ser aplicado após quatro anos que ele comprovar que

recuperou a área suprimida.

Também foi apresentado o caso do Algemiro Pedro Cescon, que ocorreu em julho

de 2020 que houve autuação pela supressão de Canela em calçada de passeio, sendo que a

multa é no valor de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais), após o recebimento da

notificação do auto de infração foi apresentado recurso requerendo que seja convertido

para advertência ou a redução da multa. Cabe ressaltar que não houve formalização no

departamento de meio ambiente pedido/autorização para remoção de árvore pelo infrator,



somente contato via telefone manifestando a necessidade de retirar devido a construção de

garagem para o estabelecimento comercial, mas não formalizou o requerimento, assim,

posteriormente realizou a supressão da árvore da espécie canela e que gerou o auto de

infração.

Foi sugerido que as decisões de ambos os casos aguardassem a capacitação dos

conselheiros ou que seja realizado na próxima reunião, para que se tenha um tempo hábil

de análise das documentações apresentadas, bem como artigos da legislação. Para tanto,

ficou estabelecido que quando houver necessidade de análise de documentação, a mesma

deve ser disponibilizada com antecedência para os conselheiros, a fim de possibilitar

aprofundamento no assunto e ter maior embasamento na hora de decidir.

Ainda, na oportunidade foi abordado pela Graciela Baccin diretora do departamento

do meio ambiente sobre duas áreas no loteamento Domenico Augusto Faccenda II que

foram desafetadas e doadas no ano de 2020 e que no ano de 2019 foi solicitado parecer

jurídico através do memorando nº 064/2019, sendo o parecer nº 110/2020, ambos lidos

durante a reunião. A doação das áreas ocorreu através da Câmara de vereadores com o

repasse de utilização através de concessão de uso para duas entidades, sendo Associação

das Antigas e a AFAR. Contudo, o departamento não foi consultado antes ou durante a

tramitação na câmara e aprovação do projeto de lei, o qual não houve compensação destas

áreas. Foi solicitado pela entidade Associação das Antigas a supressão da vegetação que

neste local havia predominância de taquaras, por este motivo foi autorizado a retirada, mas

houve a manutenção das árvores de grande porte. Já em outra área foi realizada visita de

vistoria que constatou que há grande biodiversidade de espécies tanto de flora quanto de

fauna, a solicitação realizada pela entidade está sendo analisada no Sinaflor.

Portanto, há um impasse com relação a esta situação, a qual tem de ser resolvida,

para tanto, será marcado reunião com a administração pública, conselheiros e entidade no

local para analisar a melhor forma de dirimir a circunstância apresentada. Desta forma,

ficou estabelecido que o presidente irá formular ofício ao prefeito sobre a situação

apresentada e para que viabilize reunião com os interessados para haver melhor

compreensão da situação e como será resolvida.

Outro assunto tratado na oportunidade, é sobre as pombas que estão alocadas na

praça Farroupilha. Houve a informação de que tem pessoas estariam deixando alimento



neste local, o fiscal entrou em contato e passou as informações necessárias e a solicitação

para que não desse continuidade, porém a situação persistiu. A primeira sugestão para

tentar conter o aumento de pombas seria a utilização de um produto gel repelente contra

pombas e morcegos, mas que ao que foi informado não há resultado efetivo. Outra

sugestão apresentada seria de recolher os ovos nos ninhos, teria que elaborar projeto e

apresentar ao Ibama e SISBIO para percorrer todo trâmite necessário. Ocorre que estas

aves têm encontrado ambiente propício e favorável para se estabelecerem, pois encontram

alimento com facilidade, não há mais predadores naturais e com a pandemia diminuiu o

fluxo de pessoas no local e também de barulho. Outra alternativa apresentada seria a

contratação de empresa que realiza várias ações para a captura e manejo, que é responsável

por todo projeto nos órgãos ambientais, mas o valor é consideravelmente alto.

Então, uma alternativa que poderia ser adotada para iniciar, seria colocar som que

as deixa desconfortáveis e também realizar a poda de árvores pela Secretaria de Obras com

o acompanhamento de profissionais do departamento do meio ambiente para auxiliar na

informação de como realizar de forma correta e quais locais seriam necessários, para assim

ver se surte algum efeito ou se é preciso adotar uma das sugestões apresentadas ou ir em

busca de outras para resolver esta situação.

Ainda, foi explanado que o departamento está organizando algumas ações para

serem realizadas na semana do meio ambiente, tais como: a limpeza do rio do Bairro

Vicentinos, campanha de conscientização da coleta seletiva e na sexta-feira estaria previsto

a coleta do lixo volumoso, mas em virtude do decreto municipal que regula certas práticas

afim de haver controle de transmissão do vírus Convid-19 será preciso aguardar outra

oportunidade para serem efetivados.

Nada mais a constar na presente Ata, dou esta encerrada.

Estavam presente: Thaís Ribas Francesqui, Graciela Thaís Baccin, Roberto Tomasi

Júnior, Paulo Porcher, Roseli Salami Debastiani, Simone Carla Tomazi, Carina Bertolini,

Jefferson Luis Vicari,  Isaquiel Andriguetti, Gustavo Bagatini.


