CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA DA DECIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
1

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2018, às dezesseis horas e quinze

2

minutos reuniram-se nas dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental, na

3

Rua da Natureza 155, os Conselheiros constantes na lista de presença em anexo e

4

os demais presentes como ouvintes. No momento da abertura da reunião houve

5

Justificativa de Ausência de Rachel Daher e Carlos Abudi. A Ata da 9ª Reunião foi

6

aprovada pela plenária. Foi aberta a reunião pelo Presidente Charles, que agradeceu

7

a presença de todos. Primeiramente passou a se discutir sobre os ofícios recebidos,

8

sendo que foi mencionado a respeito do Ofício 497/2018, em que a SEMA respondeu

9

o CONSEMMA a respeito do Projeto Sala Verde, em razão de sua declinação do

10

Projeto encaminhou ao Conselho os folders e o banner para que pudesse ser

11

redistribuído a outros participantes, no entanto os conselheiros entenderam que os

12

materiais devem ser devolvidos a SEMA e a própria Secretária deverá dar o destino

13

aos materiais. Em relação ao Ofício 502/2018 que trata de um orçamento da telefonia

14

Sercomtel para a instalação de linha telefônica e internet no Centro de Educação

15

Ambiental, os conselheiros entenderam que o valor mensal de R$252,08 (duzentos e

16

cinquenta e dois reais e oito centavos) estaria muito elevado e desta forma sugeriu

17

que fosse feito um orçamento com mais lugares, sendo que todos aprovaram essa

18

sugestão. Os demais Ofícios são do Ministério Público e serão encaminhados as

19

respectivas Câmaras Técnicas pertinentes ao assunto para que possa ser dado

20

andamento nas solicitações que foram realizadas. Também comentou sobre os ofícios

21

enviados informando que foi solicitado uma relação detalhada das horas do

22

PROVERDE, a Secretaria Municipal do Ambiente conforme tinha sido deliberada em

23

reunião anterior, entretanto não houve resposta ainda. Da mesma forma foi

24

encaminhado o Ofício ao Gabinete do Prefeito Marcelo Belinati, solicitando uma

25

reunião com o mesmo para debater assuntos importantes ligados ao Meio Ambiente

26

como também havia sido deliberado na 9º Reunião Ordinária. Foi aberto um espaço

27

para que os conselheiros coordenadores das Câmaras Técnicas se manifestassem

28

sendo que o conselheiro Henrique Luck fez uma exposição de seus trabalhos, bem
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29

como o conselheiro Gustavo Góes também realizou uma breve exposição dos seus

30

trabalhos. Após as explanações dos trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas de

31

Recursos Hídricos e Biodiversidade, o conselheiro Gustavo Góes expôs sua análise

32

a respeito do PL 101/2018, entendendo que as alegações do Vereador autor do

33

projeto são contrárias as informações que a Secretaria Municipal do Ambiente

34

fornece, o conselheiro Gerson também expôs que a forma como este Projeto de Lei

35

deseja fazer se torna muito oneroso ao contribuinte, sendo que se mostraram

36

contrários ao Projeto de Lei, do mesmo modo se manifestou a plenária que após ouvir

37

as deliberações acerca do Projeto pelo conselheiro Gustavo Góes também

38

entenderam se tratar de um Projeto inviável mantendo a decisão do Conselho em

39

oposição ao Projeto de Lei 101/2018. Também foi colocado em discussão a aprovação

40

de recursos para que dois representantes da SEMA fossem ao XXII Congresso

41

Brasileiro de Arborização Urbana de Salvador/BA que acontecerá em Salvador/BA,

42

que tem por objetivo estimular o poder público, a iniciativa privada e a sociedade para

43

a conservação e ampliação das áreas verdes nas cidades, além de abrir espaço para

44

discutir questões importantes relativas à arborização e o acesso às melhores práticas

45

que garantam mais qualidade do ambiente urbano, sendo que foi aprovado por toda

46

a plenária, a princípio ficou decidido que o servidor seria Gerson Galdino. Por fim não

47

houve deliberações a respeito dos pareceres de multa, tendo em vista que não houve

48

previa reunião com o Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos para discutir os

49

pareceres elaborados. Não havendo mais assuntos a tratar a reunião encerrou às

50

dezoito horas e trinta minutos, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada de

51

acordo, segue assinada por mim, Nayara C. Pires, estagiária do CONSEMMA,

52

designada, pelo Sr. Presidente Charles Santos.
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