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ATA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA

PAUTA: Apreciação da resolução 01/2019, na qual versa sobre
propaganda volante sonora.

IMPERATRIZ-MA, 04 DE SETEMBRODE 2019, na UAB - Universidade Aberta do

Brasil reuniram-se membros do Conselho de Meio Ambiente.

A reunião foi presidida por FLÁVIOANTONIO DE OUVEIRASOUSA,presidente do

COMMAM, que agradeceu aos conselheiros presentes.

A sessão foi aberta às 09h27min, quando foi alcançado o quórum mínimo. Na

oportunidade o conselho deliberou sobre a RESOLUÇÃO001/2019, no qual versa

sobre "PROPAGANDAVOLANTESONORA",no município de Imperatriz.

A RESOLUÇÃOfoi submetida à plenária do CONSELHO,após reuniões atendendo

solicitação do Ministério Público Estadual do Maranhão, MPMA, na qual envolveu

as secretarias municipais do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Semmarh; e

Trânsito e Transportes, Setran; Conselho Municipal do Meio Ambiente, Commam;

Comitê da Cidadania; e Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do

Brasil, OAB/Subseção Imperatriz, que teve como finalidade discutir diretrizes sobre "

o funcionamento de serviços móveis de propaganda volante sonora. ~
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Foram realizadas leituras da RESOLUÇÃOem epígrafe. Ressalta-se que houve

participação de todos os membros presentes, aonde foram acatados sugestões de

alteração nos artigos propostos, bem como, houve votação, intentando aprovação

dos artigos descritos na RESOLUÇÃO001/2019.

A reunião contou também com representantes dos veículos de propaganda volante,

aonde opinaram sobre a resolução, bem como, auxiliaram na produção do

documento.

Destaca-se que o presidente do conselho, leu item a item, intentando o debate,

bem como, ouvir a plenária do conselho sobre os artigos.

Por fim foi dada por encerrada a reunião, às llh:35m. A lista de presença segue em

anexo.
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