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REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSEMMA - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2019
LOCAL: SALA DE REUNIÃO – BIBLIOTECA PUBLICA DE URUGUAIANA

ATA 012/2019
Aos doze (12) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019),
reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nas
dependências da Biblioteca Municipal. Reunião ordinária, houve quórum;
compareceram à reunião: Secretaria de Educação – Titular: Cleuza Deolinda Silva
Gomes; Secretaria de Saúde – Titular: João Paulo Rodrigues Soares; Brigada
Militar – 4º. Pelotão Proteção Ambiental - Titular: 2º.SGT. Igor Kulish; Secretária de
Meio Ambiente – Titular: Darlan Moura; Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural – EMATER – Titular: Cláudio Cézar Rao; Associação Cívil
Comunitária Uruguaiana de Defesa ao Meio Ambiente – ACCUDAM – Titular:
Marilyn Urrutia Perreira; Associação de Moradores –Suplente: Elza Kurtz;
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA – suplente:
José Ovidio da Costa Filho; Grupo Ação pelo Rio Uruguai, suplente: Marcia Gleise
Barragan Goulart; Coordenadoria de Conselhos, Sra. Jaqueline Saltz. Se fez
presente o representante da Universidade Federal do Pampa, o sr. Ailton Jesus
Dinardi. Foi questionados a todos os presentes se concordam em realizar a reunião
sem a presença do presidente e do vice-presidente. Todos concordaram. Reunião
ordinária, foi presidida pela conselheira secretária, Elza Kurtz, conforme decreto nr.
158/2006 o Regimento Interno do Consemma, na Sessão II da Presidência, artigo
17, Parágrafo único. Na ausência do presidente e do vice-presidente o conselho
será presidio pelo secretario. Pauta para a reunião: Votação do projeto do 4º.
Pelotão Proteção Ambiental de Uruguaiana, para aquisição de embarcação; foi
solicitado ao 2º.SGT. Igor Kulish, para que fizesse uma pequena explanação sobre
o projeto, pois todos os conselheiros já tinham conhecimento do projeto. Foi
colocado em votação. Foi aprovado por aclamação, Todos os conselheiros
aprovaram a aquisição da embarcação para o 4º. Pelotão Proteção Ambiental de
Uruguaiana. Foi questionado ao sr. Darlan Moura, secretário do Meio Ambiente e
Bem estar animal, sobre a entrega do Castramovel. Pois houve um acidente com o
veiculo que trazia o castramovel para Uruguaiana, no mês passado, o mesmo não
foi entregue. Fomos informados que o castramovel deu perda total, devido ao
acidente de transito, e que a fabrica encaminhará um novo castramovel no prazo
de até 90 (noventa) dias.
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Foi solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Sr. Darlan
Moura a aquisição de oito (08), tablets, para ser usado pelos fiscais da secretaria,
Foi colocado em votação pelo conselheiros presentes, onde todos aprovaram a
aquisição dos equipamentos para uso da secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar
Aminial. A Secretaria fará os tramites para necessários para aquisição dos bens.
Foi solicitado pelo CONSEMMA, a aquisição pela Secretaria de Meio Ambiente e
Bem Estar Animal, de um notebook e uma impressora para uso do conselho. Foi
colocado em votação pelo conselheiros presentes, onde todos aprovaram a
aquisição dos equipamentos para uso do conselho. A Secretaria fará os tramites
para necessários para aquisição dos bens. Foi solicitado pelos conselheiros a
realização de uma prestação de contas das ações do conselho, para ser divulgado
ao publico, podendo ser numa tribuna livre, ou através de nota aos meios de
comunicação. Será discutido com o presidente, a melhor forma de realizar a
prestação de contas. Foi solicitado para o Secretário de Meio Ambiente e Bem
Estar Aminial, sr. Darlan Moura que seja feito um levantamento dos bens adquiridos
pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, aprovados pelo CONSEMMA, que seja
feito um adesivo para identificar os bens como um adesivo do CONSEMMA. e o
ano da gestão.A Coordenadora dos Conselhos sra. Jaqueline Saltz, fez um convite
para uma reunião de confraternização de todos os conselhos prevista para o dia
dez (10) de dezembro. O qual será confirmada nos próximos de dias. Foi colocado
em pauta sobre o grupo de trabalho do Whats app, sobre as pessoas que não são
conselheiras, pois se trata de uma ferramenta de trabalho dos conselheiros, foi
solicitado ao Secretário Darlan Moura que seja a Sra. Sheila Ripol, que não é mais
conselheira, saia do grupo. Também foi adicionado o sr. Ailton Jesus Danardi,
representante da Universidade Federal do Pampa. Próxima reunião ordinária será
no dia dez (10) de dezembro de dois mil e dezenove 2019. Se houver necessidade
será chamada uma reunião extraordinária. Nada mais tendo a tratar, dou por
encerrada a presente ata, a qual eu Elza Kurtz, conselheira secretaria, lavrei.
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