
 
 

 

ATA Nº 182   Memória da reunião ordinária, realizada aos treze dias do mês de 

abril de dois mil e vinte e um, no ambiente virtual da plataforma google meet. 

 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pela plataforma 

google meet, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se os conselheiros de 

meio ambiente do município de três coroas, RS(COMMA).  

Estavam presentes Grasiela, Fernando,Sílvia, Aurimar,Bruna,Daniela, 

Vilton, Erni,João, Juliano, Juraci, Leandro , Luciano, Luis Felipe e Juliano. 

Para essa reunião, convocada extraordinariamente, está a explicação de 

uma demanda de saúde ambiental, que vem causando danos a parte da 

população moradores, ao longo da Rua Jorge Schaeffer. O Biologo Fernando 

Soares, trouxe as informações decorrentes do ninhal de garças vaqueiras que 

vivem na extensão do rio Paranhana e dos problemas ambientais que elas vêm 

causando, bem como as denúncias e até o baixo assinado por conta do mau 

cheiro e da poeira advinda das fezes destes animais.  

Este assunto já permeia nas pautas do COMMA e chegou o ponto de se 

apresentar uma possível solução. Grasiela trouxe o orçamento para ser 

apresentado em uma nova possibilidade, com ação chamada pela empresa 

prestadora de serviço especializado na áres, como intensivo. Essa ação prevê 

uma intervenção de 30 dias, sendo que 15 dias será realizado sem intervalo, o 

processo de perturbação no ninhal feito por gaviões. E posterior aos primeiros 

15 dias, mais um período de igual tempo para monitorar e fazer mais alguma 

interversão caso seja necessário, nas áreas onde estas aves venham a migrar. 

Junto a isso a empresa faz o anilhamento das espécies capturadas e a sua 

soltura em outro ambiente devidamente autorizados pelos órgãos competentes, 

todas as ações preveem o desenvolvimento de atividades de Educação 



 
Ambiental, que serão feitas em formato de vídeos explicativos para a 

comunidade. 

Após as explicações o aporte financeiro foi solicitado pelo secretário do 

Meio Ambiente para o manejo das garças, mesmo a demanda sendo da 

administração pública, o valor para a ação foi solicitado ao Conselho Do Meio 

Ambiente.  

Grasiela e Fernando explicaram novamente como o manejo das garças 

será feito e os valores para darmos início a votação, sendo sim ou não para o 

aporte financeiro no valor de R$17.000,00, dinheiro sairá do Fundo Municipal 

de Meio Ambiente, cuja ação está prevista no plano de aplicação. 

O voto foi sim, por unanimidade. 

Será redigido um contrato e veremos com o jurídico como proceder. 

Fernando agradeceu o posicionamento do conselho em relação a este 

grande problema de saúde pública que são as garças. Sem, mais a presidente 

Grasiela Rutiel Huff encerrou a reunião. 
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ATA Nº 183 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA AOS VINTE SETE DIAS  DO 
MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE, NA SEDE DOS ESCOTEIROS. 

 

Aos vinte sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, as 13 horas e 30 minutos tivemos 
nossa reunião ordinária em formato presencial para o acompanhamento da ação realizada com 
financiamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A ação foi pensada para tentar encontrar uma 
solução ao problema de saúde ambiental e sanitária ocasionado pela presença das garças, que tem seu 
ninhal as margens da rua Jorge Schaeffer, a pelo menos uns 12 anos. A presença deste ninhal, dentro 
do perímetro urbano trouxe aos moradores da rua citada, problemas que necessitaram de um olhar 
atendo da administração. O COMMA recebeu por parte da Secretaria de Meio Ambiente, um pedido 
de auxilio tanto na necessidade de se procurar uma solução que pudesse ser realizada dentro dos 
critérios legais aceitos para esse tipo de intervenção, como também por seu financiamento.  

Dentro disso, o acompanhamento é uma das obrigações entendidas a fim de fiscalizar o uso do recurso 
público aplicado. Nosso encontro foi mediado pela presidente do conselho Grasiela Rutiel Huff, que 
passou a palavra ao biólogo Julian da Charrua Falcoaria Ltda que junto a sua equipe de trabalho, 
explanou ao grupo sobre como estavam realizando o que chamam de afugentamento, que em prática 
é causar estres nas aves com drones e com os predadores naturais das garças, neste caso os gaviões e 
falcões. Durante a explanação oral dos profissionais contratados, já demonstraram que as garças já 
estão desviando do local, indo procurar outros espaços. Junto a esta ação, está sendo realizada a poda 
(levantamento de copa) das árvores do local. Espera-se com esta ação que as garças procurem outro 
espaço, para se acomodarem. A ação vai perdurar por 30 dias, neste tempo se almeja que as aves se 
direcionem para área verde próximo a ASMUT, local onde poderão se desenvolver sem causar um 
impacto no convívio com a população. 

No dia estavam presentes, os conselheiros municipais de meio ambiente do município  de Três Coroas, 
RS (ComMA) sendo eles: Fernando Soares, Bruna Cruz, Luciane Sabino, Pablo Alessandro Tavares, 
Grasiela R. Huff, Vilton P. Marques, Luiz Felipe Silveira bem como representantes da administração 
pública Prefeito Alcindo Azevedo, Vice-prefeito Irineu Feier,  secretário Fabiel Sturm, secretária 
Noeli Zimmer, chefe da defesa civil Augusto Dreher. 

Sendo o que havia a ser discutido no momento, a presidente agradeceu a participação de  todos e deu 
por encerrada a reunião.  

   

 

 

Grasiela Rutiel Huff      Tamara Klein  

       Presidente          Secretária 

Entidades Representadas no Conselho Municipal de Meio Ambiente:   
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Secretaria Municipal da Fazenda,  Secretaria 
Municipal da Saúde e Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores  Rurais, 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados e Vestuário, Sindicato da Indústria de  Calçados, 
Componentes para Calçados, Asteca, Lions Clube, Emater, Brigada Militar, Corsan e Grupo Escoteiro Paranhana.  
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ATA Nº 184 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA AOS VINTE NOVE DIAS  DO 
MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE UM, PELA PLATARFORMA GOOGLE MEET. 

 

Aos vinte nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, as 13 horas e 30 minutos tivemos 
nossa reunião ordinária pela plataforma Google Meet. Estavam presentes Grasiela, Fernando, 
Aurimar, Pablo, Leandro, Liane, Daniela, Vilton, Tamara, João, Luis Felipe. Houve neste dia a 
participação especial do Sargento Luiz Fernando Quevedo, que nos trouxe orientações sobre como 
descorrer para solicitar recursos para o fundo municipal de meio ambiente, tendo como base, 
ocorrências de crime ambiental lavrados pela polícia ambiental que tem base em Taquara e forem 
decorrentes aqui do município. Na ocasião, nos orientou a fazer a solicitação das ocorrências lavradas 
e solicitar que as compensações de crimes administrativos sejam revertidas em valores para o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. Fernando falou sobre o caso das reposições florestais, para elaborar 
uma resolução para definir a conversão de doações de mudas em valor, instituindo um valor por muda 
a ser compensada e este depositado no fundo municipal, mencionou como referência o município de 
São Leopoldo. 

Outro ponto discutido foram as podas que foram feitas na cidade, onde se ressaltou que houve abusos, 
desconfigurando a ação, não sendo consideradas podas pela forma que foram realizadas. Fernando 
colocou neste ponto que estão sendo levadas em conta a saúdes destas árvores e prevendo a reposição 
para as que já estão com a saúde fitossanitária comprometida. É necessário que se formalize no 
município uma política de arborização urbana, que dê base e norteie as ações, pois sem ela, estamos 
sujeitos a situações como a que se apresentaram neste ano. 

Além desta política, Liane relata sobre as inúmeras denúncias que estão chegando, em torno de 8 por 
dia, referente a cachorros de rua. Colocamos nesse ponto a necessidade de se buscar o envolvimento 
do conselho municipal de saúde animal. Pelo que alguns conselheiros relataram o mesmo não está 
ativo o que dificulta a elaboração de uma política sanitária ambiental, pois o envolvimento deste 
ajudaria na elaboração de propostas para o executivo e legislativo a fim de minimizar o impacto destas 
denuncias. 

Grasiela propõe o trabalho em comissões para tratar de pontos específicos como a política de 
arborização urbana e a revisão global da política de meio ambiente que precisa passar por revisão e 
nova aprovação junto ao legislativo e executivo. 

Luiz Felipe trará para apreciação a política de arborização de Dois Irmãos. 

São criadas duas comissões: 

Avaliação Global da Política de Meio Ambiente – Fernando, Luiz Felipe, João e Grasi. 

Resolução para compensação florestal – Pablo, Vilton, Fernando e Grasi.   

Sendo o que havia a ser discutido no momento, a presidente agradeceu a participação de  todos e deu 
por encerrada a reunião.  

   

Grasiela Rutiel Huff      Tamara Klein  

       Presidente          Secretária 

Entidades Representadas no Conselho Municipal de Meio Ambiente:   
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Secretaria Municipal da Fazenda,  Secretaria 
Municipal da Saúde e Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores  Rurais, 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados e Vestuário, Sindicato da Indústria de  Calçados, 
Componentes para Calçados, Asteca, Lions Clube, Emater, Brigada Militar, Corsan e Grupo Escoteiro Paranhana.  
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ATA Nº 185 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA AOS DEZESSETE DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE UM, PELA PLATAFORMA GOOGLE 

MEET 

Às treze horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de agosto de dois mil e vinte e um, realizou-

se reunião “on-line”, através do aplicativo “Meet”, uma Reunião Extraordinária do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. O Srª. Grazi  iniciou a reunião saudando os conselheiros, e 

seguidamente leu a ata da reunião anterior, aprovada pelos conselheiros presentes sem ressalvas. 

Dando continuidade Sr. Renato Matte, apresentou a LDO – 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o ano de 2022 referente que compete ao valor do Fundo deste Conselho, seguidamente a Sra. 

Grazi apresentou o plano de ações plurianual existente e realizaram as adequações, sendo assim 

aprovado por unanimidade dos conselheiros. Sendo o que tinha para o momento o Sr. Renato saiu 

da sala de reunião. O Sr. Fernado falou sobre a realização de “espantamento” das garças junto a 

Sede dos escoteiros, onde relatou que as aves foram afugentadas mas mudaram para outras árvores 

próximas daquele local, mas que neste momento não se pode fazer nada pois estão “entrando” em 

período de reprodução sendo assim proibido qualquer ação. Também falou sobre a arborização 

urbana, onde membros deste conselho estão se reunindo para elaborar a política de arborização 

urbana. A Sra Grazi, também falou sobre a compensação de mudas, onde o poder executivo, neste 

ato representado pelo Sr. Fabiel Sturm em conversa informal demostrou interesse em que seja 

criada uma resolução para a conversão de mudas em valor real a ser destinado ao Fundo de Meio 

Ambiente. Onde a compensação de mudas oriundas de licenciamentos ambientais seja feita através 

de depósito bancário em conta específica deste fundo. O Sr. Leandro Luís Faiz parabenizou a 

iniciativa, mas também demonstrou preocupação com esta atividade, pois este conselho é um órgão 

que pode apresentar ideias e também é fiscalizador, mas não pode e nem tem funcionários para que 

realizem algumas funções específicas da administração, podendo acarretar sobre carregamento de 

trabalho de membros deste, lembrando que todos os membros exercem outras funções. O Sr 

Fernando também argumentou preocupação neste sentido e também relatou de acumulo de função 

dos fiscais. Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Sr. Grazi 

por mim, Secretária, Tamara Klein, 18 de agosto de 2021. 

    

 

 

  

  

 
 Grazi    

 Presidente    

     



 

Entidades Representadas no Conselho Municipal de Meio Ambiente:  
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ATA Nº 186 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA AOS VINTE OITO DIAS DO 

MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE UM 

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte oito do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 

realizou-se reunião presencial, no plenário da SMED, reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente. O Srª. Grasi iniciou a reunião saudando os conselheiros, e seguidamente leu a ata 

da reunião anterior, aprovada pelos conselheiros presentes sem ressalvas. Dando continuidade Srª 

Grasi traz ao grupo que, depois das reuniões com a comissão formada para elaborar o projeto de lei 

sobre cuidados e manejo da arborização urbana da cidade, esta encontrasse redigida, com detalhes 

técnicos sobre o tema. Resalta que a mesma foi enviada previamente para os conselheiros para 

leitura e abre neste momento para as considerações do grupo. A Srª Nina coloca que a proposta esta 

com muitas falhas no tocante das regras de formatação de uma proposta de lei. O Srº Fernado avalia 

que ninguém do grupo tem formação na parte de direito, sendo isso uma atribuição a ser dada a 

assessoria jurídica do executivo, que a parte que cabe ao COMMA é na elaboração técnica, 

prevendo e pensando numa política pública capaz de prover e sanar as dúvidas sobre manejo, 

condução e proposta de melhorias, bem como possíveis infrações e ações perante estas. Estes 

quesitos foram pensados e trazidos para essa proposta de lei pelo corpo técnico que forma nosso 

conselho. Srª Grasi nesse ponto sugere que seja entregue junto a proposta de lei, um ofício ou 

mesmo a própria ata desta reunião para deixar claro ao executivo e legislativo que a proposta 

necessita de uma revisão no tocante a formatação jurídica de leis. Depois das considerações, foi 

aberto para votação de aprovação da proposta de lei, sendo aprovada por todos.  

Seguindo com a pauta do dia, Fernando traz ao grupo sobre o projeto que esta sendo redigido que 

fará parte do Vedes Sinos, vinculado ao Comitê de Bacias do Rio dos Sinos (COMITÊ SINOS) cujo 

projeto colocou o COMMA como apoiador na realização das etapas do projeto. 

Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Sr. Grasiela Huff, 28 

de setembro de 2021. 

    

 

 

  

 
 Grazi    

 Presidente    
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ATA Nº 187 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA AOS VINTE TRÊS DIAS DO 

MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE UM 

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte três do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 

realizou-se reunião presencial, no plenário da SMED, reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente. A fim de registro, no mês de outubro, não houve reunião ordinária por falta de 

pauta a ser discutida por este conselho.  

O Srª. Grasi iniciou a reunião saudando os conselheiros, e seguidamente leu a ata da reunião 

anterior, aprovada pelos conselheiros presentes sem ressalvas. Dando continuidade Srª Grasi passa a 

palavra ao Srº Renato, da tesouraria da prefeitura que trouxe informações sobre as rubricas criadas 

para o uso do fundo municipal de meio ambiente, sendo as seguintes: 

 Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

 Ações com estudo, proteção, conservação e restauração da qualidade ambiental; 

 Ações de educação ambiental; 

 Aquisição de equipamentos e material permanente; 

 Qualificação de conselheiros; 

 Ações de urbanização ecológica, reurbanização, revitalização de espaços. 

As rubricas foram criadas mediante o plano de aplicação deste conselho, que prevê percentuais para 

as ações, também previstas no plano de ação. Depois das explicações e previsões de arrecadação 

para 2022, tiradas as dúvidas, Renato deixou a reunião. 

Dando sequência, Fernando trouxe para o grupo que a partir deste ano, Três Coroas faz parte do 

Verdes Sinos, com o aceite do projeto dentro do Comitê SINOS. Explicando que temos dois anos 

para a aplicação das atividades e ações que contemplam o projeto.   

Nada mais a constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Sr. Grasiela Huff, 28 

de setembro de 2021. 

    

 

 

  

 
 Grazi    

 Presidente    

     


