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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, às

quatorze horas, o Conselho Municipal de Meio Ambiente reuniu-se de forma híbrida,

sendo realizado na sala da Secretaria de Administração e através da plataforma do

Google meet, tendo em vista o aumento de casos de covid-19 no município de

Sarandi.

Primeiramente, o Presidente Paulo Porcher agradeceu a presença de todos e

abriu a reunião, a qual contou com a presença do engenheiro Henrique Rossetto e

representantes do empreendimento da LOGO, pois como foi estabelecido em outra

oportunidade o Conselho decidiu por solicitar que a empresa apresentasse um

projeto de arborização compensatória referente a supressão de duas corticeiras. Foi

protocolado documento, o qual foi disponibilizado no grupo de WhatsApp o link do

drive para que todos tivessem acesso e conhecimento. A proposta apresentada é de

haver compensação com o plantio de trinta mudas da mesma espécie das duas

árvores que serão retiradas, as quais serão plantadas na Área de Preservação

Permanente do condomínio, para tanto, será diminuído o espaçamento entre as

mudas para adequar esse plantio, estando em consonância com a legislação

municipal.

Quanto às quatrocentas mudas que foram acordadas através do

licenciamento, foi indagado se o município possui demanda para utilização para o

plantio das mudas, a princípio no momento não haveria a retirada, outra sugestão é

referente ao pagamento monetário junto ao fundo municipal ou ao departamento,

mas esta questão será resolvida internamente pela comissão, tendo em vista ser

relacionado ao licenciamento do empreendimento. Assim, foi colocado em votação

pelo conselho quanto ao plantio das trinta mudas na APP, os conselheiros decidiram

por unanimidade acolher o plantio das trinta mudas de corticeiras.

Outro assunto a ser tratado pelo Conselho é referente a alterações das leis

municipais atinentes ao meio ambiente, em outra oportunidade foi apresentado

orçamento realizado pela Dra. Marília Longo, a qual realizou a capacitação do

conselho, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também foi apresentado um

segundo orçamento pelo Dr. ALexandre Brumunn, no valor de R$ 16.500,00

(dezesseis mil e quinhentos reais), neste foi orçado um amplo atendimento, sendo



realizado dentro, alteração de leis e criação, para que assim o município esteja de

acordo com a legislação em âmbito Federal e Estadual e assim possuir maior

segurança e assertividade do departamento e em conjunto com o Conselho, a

dissonância entre as propostas apresentadas é devido cada profissional ter

oferecido serviços diversos, desta forma, será entrado em contato com a primeira

para que apresente novo orçamento com a implementação do serviço de criação,

após será apresentado aos conselheiros. Para ser realizado essa assessoria na

remodelação das leis, é necessário ser através de licitação, portanto, é necessário

fazer o esboço dos pontos a serem alterados e os que necessitam ser incluídos,

tendo em vista a legislação municipal estar desatualizada.

Ficou estabelecido que na próxima reunião será apresentado pelo

departamento a lista de equipamentos e materiais que são necessários para

adequação do Departamento de Meio Ambiente, não foi possível apresentar nesta

reunião por ter havido tempo hábil. Também, para a próxima reunião será realizada

a eleição da diretoria. Foi determinado que a próxima reunião será no dia 24 de

fevereiro às 14 horas.

Estiveram presentes: Graciela Thaís Baccin, Paulo Porcher, Thales Bonfanti, Graciel

Maggione, Jefferson Luis Vicari, Roberto Tomazi, Tenente Agnaldo, Celso Roberto

Jacobsen Grando e Thaís Ribas Francesqui.


