SOCIEDADE & AMBIENTE

www.aipan.org.br

Continuando a falar sobre o Consema/Ijuí
A administração do Conselho
é exercida por um Presidente
e um Vice-Presidente, eleitos
por maioria absoluta e com
mandato de dois anos, auxiliados por uma Secretaria Executiva, escolhida a partir da
indicação da Secretaria Municipal de Ação Social.
O Conselho reúne-se uma
vez por mês, sempre na segunda terça-feira de cada mês
(com recesso em fevereiro), na
sala de reuniões da Inspetoria
Regional do CREA-RS, no Edifício Panorama. Reuniões extraordinárias podem ser convocadas se necessárias, pelo Presidente ou por no mínimo um terço dos membros. Todas as reuniões são públicas, isto é, além
dos membros titulares e suplentes, podem participar pessoas que, previamente, realizaram sua inscrição, delimitandose tempo para a tribuna livre,
de acordo com a situação e ou

condições momentâneas, para
falarem sobre assuntos de interesse às políticas energéticas e
ambientais de Ijuí.
A Assembléia Geral do Consema/Ijuí é formada pelos conselheiros e por um representante de entidades legalmente
constituídas no Município, tais
como associação de moradores,
organizações sindicais, profissionais, educacionais, preservacionistas e outras de caráter
comunitário que fizerem cadastramento junto à Secretaria
Executiva do Consema/Ijuí. A
Assembléia se reúne ordinariamente duas vezes por ano, convocada por edital público com
antecedência de pelo menos
oito dias, para:
I - promover a integração
das entidades comunitárias
com vistas ao enfrentamento
das questões energéticas e
ambientais no Município;
II - incentivar a avaliação de
situações energéticas e ambien-

tais com o encaminhamento de
solução de problemas de natureza energética e ambiental;
III - promover a avaliação de situações energéticas
e ambientais e propor moções, metas, roteiros de sugestões ao Consema/Ijuí para
estudos e apreciações;
IV - apreciar as s unt os
inerentes a questões energéticas e ambientais que vierem a ser encaminhadas ao
Consema/Ijuí;
V - aprovar o regimento
interno do Consema/Ijuí e
suas alterações;
VI - e m s ua pri mei ra
reunião ordinária, aprovar
o relatório anual de qualidade do meio ambiente do
ano anterior.
A Secretaria Executiva funciona junto à Secretaria Municipal de Ação Social, na Rua
Álvaro Chaves (antigo Tiro de
Guerra) e o telefone para contatos é 3331-8284.

