ATA N.º 001/2011
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às dezoito horas, na sede da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reuniu-se este Conselho Municipal. Iniciando
o presidente cumprimento todos os conselheiros e passou à leitura da Ata n.º 011/2010
que foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Após passou-se a pauta: 1.
Apresentação do Projeto TEGA, com a presença do Biólogo Gabriel Simioni.
Iniciando o presidente passou a palavra para o Biólogo Gabriel Simioni para explanar
quanto à possibilidade de implantação do Projeto Tega no município de Farroupilha. O
Projeto TEGA visa à educação ambiental, a reutilização de materiais, a consciência
ambiental e é realizado com turmas de escolas do município. Ficou decido que deverá
ser apresentado o material para em seguida ser avaliado por este conselho. 2. Projeto de
Educação Ambiental da Escola Municipal Angelo Chiele – Projeto para Irrigação
de Horta Escolar. O presidente apresentou Projeto elaborado pela Escola Angelo
Chiele para irrigação de Horta Escolar, com a apresentação de um orçamento. Os
conselheiros aprovaram o Projeto e solicitam a utilização de materiais reaproveitados e
reciclados, com o intuito de executar o projeto com materiais ecologicamente corretos.
3. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – O presidente passou a
palavra ao Secretário Municipal de Meio Ambiente Senhor Marcelo Picolli que expos a
necessidade de criação e custeio do Plano de Gerenciamento de resíduos Sólidos. O
conselho reconhece a necessidade da criação do Plano e poderá utilizar os recursos
existentes no Fundo mediante prévia aprovação do COMAM e de seus conselheiros. 4.
Proposta de Compensação Ambiental – empresa Toniollo Busnello S.A. Passando a
pauta, o Secretário Marcelo Piccoli explanou aos conselheiros a proposta da empresa
Toniollo Busnello e propôs que o Plano possa ser custeado através desta proposta de
compensação. O conselho aprovou a apresentação da contraproposta de compensação
do Poder Público para a empresa através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
que o valor seja utilizado no custeio inicial da elaboração do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos nos termos da Lei Federal 12305 de dois de agosto de
dois mil e dez. 5. Calendário de Reuniões Ordinárias COMAM 2011. Conforme
manifestação dos conselheiros foi definido que as reuniões do COMAM serão
realizadas às quintas-feiras nas dependências da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, o horário da realização das reuniões será às 18:00 horas. Também foi
proposta a forma de registro das atas, que a partir da presente reunião será digital e a
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cada cem páginas haverá a encadernação das atas. Outrossim, foi exposto aos
conselheiros que para a inclusão de pauta, está deverá ser apresentada com dois dias de
antecedência. Nada mais havendo a constar, após lida e achada conforme a presente ata
foi aprovada e vai assinada pelos conselheiros presentes.
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