ATA N.º 012/2011
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às dezoito
horas, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, reuniu-se em reunião
ordinária este Conselho Municipal do Meio Ambiente. Iniciando a presidente em
exercício Sr. Gelso Molon passou a pauta: 1) Definição do calendário de
reuniões ordinárias 2012 e local das reuniões. O presidente iniciou
questionando se a data para as reuniões do COMAM poderá ser mantida como
no exercício de 2011, ou seja, na terceira quinta-feira do mês. O conselheiro
Rudi Perini expôs um calendário, alterando apenas dois meses devido aos
feriados que são: setembro será realizada no dia treze e novembro no dia vinte e
dois. Definiu-se também que nos meses de dezembro e janeiro de 2011 não
haverá reunião. Deverá ser encaminhado a todos conselheiros por e-mail o
calendário atualizado. Após definiu-se que as reuniões serão realizadas no prédio
da CICS. Os conselheiros aprovam o calendário e a mudança de local. 2)
Aquisição de notebook COMAM. Os conselheiros explanaram quanto à
necessidade do COMAM ter equipamentos próprios, sendo imprescindível a
aquisição de um notebook compatível às necessidades do COMAM. A
Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá solicitar a compra do
equipamento. Foi aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de link COMAM –
no site da Prefeitura Municipal de Farroupilha. O conselheiro Rudi Perini
solicitou a inclusão no site da Prefeitura Municipal de Farroupilha de um link
para o COMAM no qual deve constar a composição, o objetivo, as atividades do
Conselho, o calendário das reuniões. Aprovado pelos conselheiros. 4) Assuntos
Gerais. Os conselheiros definiram que não haverá reunião no mês de dezembro.
Podas da RGE – A conselheira Suzana Messinger expôs sobre a poda que está
sendo realizada no momento incorreto, foi definido que esse assunto será tratado
no próximo ano. Loteamento Alencastro – O conselheiro Márcio solicita que os
conselheiros colaborem na busca de mais informações sobre esse loteamento.
Reunião extraordinária para aprovação do Plano Municipal do Meio Ambiente –
O conselheiro Paulo Demore colocou-se contra a aplicação dos recursos no
cercamento do Parque dos Pinheiros. Avaliação da conferência – O presidente
comentou do sucesso das oficinas realizadas na conferência, o conselheiro Rudi
Perini comentou a participação das mesmas pessoas de sempre, e que deve ser
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realizada para outros públicos, ou de outras formas. Nada mais havendo a
constar, após lida e achada conforme vai assinada pelos conselheiros presentes.
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