
ATA 24

PAUTA: 1. Aprovação da Ata da 22ª reunião do Núcleo Gestor do dia 19/06/2019.

2. Dinâmica da Audiência Pública do dia 15/08/2019

3. Assuntos Gerais

DATA: 17/07/2019                                             LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Secretaria do Meio Ambiente -

SMAM, em primeira chamada às oito horas e quinze minutos, presentes 03 (três) membros do

Núcleo Gestor. Em segunda chamada, às oito horas e trinta minutos presentes 16 (dezesseis)

membros  do  Núcleo  Gestor,  conforme  lista  de  presença,  parte  integrante  da  presente  ata.

Inicialmente, foi dado boas vindas e agradecido a presença de todos pelo Membro da Secretaria

de Planejamento, Sr. José Carlos Arruda Pereira e informado que já havia quorum para início da

reunião. Na sequência foi solicitado a aprovação da Ata da 22ª reunião do Núcleo Gestor do dia

19/06/2019, enviada por email  aos Membros do Núcleo Gestor para conhecimento e envio de

sugestões de alteração. Não houve envio de sugestões de alteração. A Ata foi aprovada por todos

os presentes. Na sequência foi passada a palavra para o Arquiteto Paulo Severo, que realizou a

explanação  sobre  a  Audiência  Pública.  Foi  avisado  que  o  material  da  Etapa  03  será

disponibilizado no dia 26/07/2019 e informado sobre a alteração da data da Audiência Pública

para o dia 29/08/2019, mantendo-se o mesmo horário e local - às 18:30 no auditório da Faculdade

de Medicina da Universidade Federal fronteira sul - UFFS. Na rua Capitão Araújo ,nº 204/346. Foi

explicado que a alteração foi devido à necessidade de abertura de prazo para recebimento de

sugestões até dia 16/08/2019. Foi informado que com a alteração da data da Audiência, não será

mais necessário alteração da reunião de agosto do Núcleo Gestor, ficando mantida a data da

reunião no 21/08/2019. Foi comentado sobre a elaboração do Regimento Interno e a publicação

do Edital de convocação. Ambos documentos deverão ser publicados no dia 29/07/2019 no site da

Prefeitura,  juntamente com a disponibilização do material  referente a Etapa 03.  A reunião foi

encerrada  às  nove  horas,  informado  aos  presentes  que  a  próxima  reunião,  ocorrerá  no  dia

21/08/2019,.às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na Secretaria

do  Meio  Ambiente  -  SMAM,  como definido  na  reunião  do  dia  17/07/2019  e  agradecido  aos

presentes.














