ATA N.º 001/2009
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dezoito
horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal da Saúde e Meio
Ambiente, reuniu-se este Conselho Municipal do Meio Ambiente. Iniciando o
presidente passou à leitura das correspondências: Correspondência, datada de
10.3.2009 enviada pela AFAPAN, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e OAB
indicando como assunto de pauta para esta reunião a entrega para os
representantes das entidades, de cópia do Regimento Interno e a identificação
dos integrantes do Grupo Coordenativo e do Comitê Executivo. O presidente
informou que a previsão de orçamentária do FMMA para 2009 é de R$
108.500,00 e que na data de 23-03-2009 o FMMA possui o valor de R$
97.207,72. A seguir passou-se a pauta: 1) Regimento Interno. Conforme
solicitado houve a distribuição do atual regimento interno aos conselheiros
presentes, o presidente expôs a necessidade de uma reestruturação do regimento
interno do COMAM, informando que a Procuradoria da Prefeitura de
Farroupilha está elaborando uma proposta de novo regimento. Após, salientou o
presidente, será apresentada para apreciação e posterior aprovação deste
Conselho. O Secretário Municipal da Saúde e Meio Ambiente, Sr. Itaroty
Fagherazzi, também expôs quanto a necessidade de reformulação do regimento
interno do conselho. Definiu-se que será realizada reunião extraordinária para
apreciação da proposta, sendo enviada cópia às entidades para exame prévio. 2)
Eleição para presidência do COMAM. O presidente expôs que seu mandato
finda em maio deste ano e que na próxima reunião ordinária será definida data
para eleição à nova diretoria para o exercício de 2009/2010. 3) Elaboração de
Diagnóstico Ambiental A conselheira Therezinha Colombo expôs quanto a
contratação de empresa especializada para a elaboração de um diagnóstico e
plano de ação para controle de espécies exóticas invasoras em APP no município
de Farroupilha. Os conselheiros Paulo Demore e Vandré Fardin demonstraramse favoráveis a contratação e elaboração do diagnóstico ambiental. Os
conselheiros presentes aprovaram a utilização de recursos do FMMA para a
contratação da empresa, sendo o valor de 50% de um total de R$ 2.587,00. 4)
Assuntos Gerais: Conforme manifestação dos conselheiros foi definido que as
reuniões do COMAM serão realizadas às quintas-feiras nas dependências da
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Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, o horário da realização das
reuniões será às 18h00min. Também foi proposta a forma de registro das atas,
que a partir da presente reunião será digital e a cada cem páginas haverá a
encadernação das atas. Outrossim, foi exposto aos conselheiros que para a
inclusão de pauta, está deverá ser apresentada com um dia de antecedência. A
conselheira Therezinha Colombo distribuiu aos conselheiros presentes um
informativo referente à empresa Ecopol e considerou acerca da cassação da
Licença de Operação da FEPAM. Foi sugerido e aceito por unanimidade, entre
conselheiros presentes, pela cassação da Licença de Operação N.º 038/2008
emitida pela Município. O conselheiro Gelso Molon expôs quanto a necessidade
de proteção da Barragem do Burati. Sobre este assunto manifestaram-se os
conselheiros Vandré Fardin, Therezinha Colombo, Paulo Demore. A conselheira
Claudete Paesi Molon apresentou aos conselheiros, ofício justificando que a
verba que havia sido aprovada anteriormente por este Conselho para aquisição
de dois baús do “Projeto Jardim Botânico vai à Escola” não foi utilizada e
poderá ser utilizada em outro projeto de educação ambiental. O conselheiro
Renato Tartarotti expôs quanto ao Novo Plano Diretor do Município e a
necessidade de elaboração de um Plano Diretor Rural, ressaltando que serão
realizadas reuniões no interior para esclarecimento do novo Plano Diretor. Nada
mais havendo a constar, após lida e achada conforme vai assinada pelos
conselheiros presentes.
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