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Ofício nº 018/17                                      Tiradentes do Sul,RS, 10 de abril de 2017.  

 

 

 

 

Assunto:  Pedido de Informações  

 

 

 

    Excelentíssimo Senhor Prefeito  

 

 

     

 Remetemos em anexo o Pedido de Informações, encaminhado pela vereadora 

Marlise Rosane Traesel,  para o devido encaminhamento à secretaria competente:  

 

  

Marlise Rosane Traesel, Vereadora da bancada do Partido PSDB, nos 

termos do art. 202 do Regimento Interno da Câmara Municipal e do art.47, inciso XI  da 

Lei Orgânica do Município, por meio deste expediente, apresenta este Pedido de 

Informação ao Poder Executivo Municipal, acerca das notificações realizadas pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário – Departamento 

de Meio Ambiente, como segue: 

Durante o mês de março de 2017, diversas empresas do município se 

surpreenderam com a visita da Fiscal do Meio Ambiente que entregou notificações 

dando prazo de 30 dias para as empresas encaminhar a licença ambiental. Os 

empresários procuraram a Câmara de Vereadores em busca de informações quanto a 

exigência.  

 

 Segundo a Resolução CONSEMA N.º 288/2014 que Atualiza e define 

as tipologias, que causam ou que possam causar impacto de âmbito local, para o 

exercício da competência Municipal para o licenciamento ambiental, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Em seu Art.1º determina que:  Compete aos Municípios do Estado do 

Rio Grande do Sul o licenciamento dos empreendimentos e atividades que causem ou 

possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologias relacionadas nos 

Anexo I e II, desta Resolução. Assim, questiona-se: 

 

1- As diversas notificações expedidas pelo Poder Executivo levaram 

em consideração a Resolução acima mencionada para atividades 

que estão elencadas nos anexos I e II da resolução, uma vez que 

não se especificou na notificação prévia o ramo da tipologia 

licenciável em âmbito local? 
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2- Quais as leis e dispositivos legais que embasaram as notificações 

recebidas pelo comércio local? 

3- Qual o procedimento correto a ser adotado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário- 

Departamento de Meio Ambiente (passo a passo)? Qual sua base 

legal e como é realizada a divulgação do procedimento para a 

comunidade? 

 

Considerando que o presente Pedido de Informação é sobre fato 

determinado e se relaciona com a atividade administrativa e financeira da Gestão 

Pública Municipal, requer, após a devida tramitação e divulgação, o seu 

encaminhamento ao Poder Executivo para a produção das respectivas respostas no 

prazo estipulado na Lei Orgânica Municipal.. 

 

  

 

 

    Atenciosas saudações.  

 

 

 

 

 

        Antônio Carlos Pedrolo 

        Presidente 

 

 

 

 

 

A sua Excelência o Senhor 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, RS.  
 


