ATA N.º 010/2009
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às dezoito horas, na sede
da Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, reuniu-se este Conselho Municipal
do Meio Ambiente. Iniciando a secretaria passou à leitura da Ata 009/2009 que foi
aprovada e assinada pelos conselheiros. A seguir o presidente em exercício Sr. Gelso
Molon passou à pauta: 1) Criação do inventário das áreas verdes e árvores de
grande porte do município. O conselheiro Vladimir Gasparin questionou sobre o
tamanho e a altura das árvores consideradas de grande porte do município, sugerindo
que sejam inventariadas entre espécies nativas e exóticas. O conselheiro Vandré Fardin
sugeriu que seja remetido ao poder publico projeto para elaboração de estudo para
levantamento das espécies na zona urbana do município, com a finalidade de subsidiar
um Plano Diretor de Arborização no Município. 2) Definições sobre datas e conteúdos
da Conferência Municipal do Meio Ambiente de Farroupilha. O Secretário
Municipal da Saúde e Meio Ambiente, Sr. Itaroty João Luiz Fagherazzi, sugeriu a data
de 05 de junho de 2010, para a realização da Conferência Municipal do Meio Ambiente
em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado na mesma data. O
conselheiro Vladimir Gasparin sugeriu como tema a Preservação da Barragem do Burati
e Bacias de Captação. A conselheira Terezinha Colombo sugeriu que seja realizado um
mapeamento completo da área da bacia de captação, para avaliação dos principais
problemas. Sugeriu ainda que a legislação pertinente a proteção da Bacia de Captação
da Barragem do Burati fosse revista. O conselheiro Vandré Fardin sugeriu a aprovação
por parte do COMAM, para utilização de recursos do FMMA na contratação de
empresa para elaboração de um estudo sobre a Bacia de Captação antes da realização da
Conferência. 3) II Encontro sobre Espécies Invasoras. A Conselheira Terezinha
Colombo expôs sobre a realização do II Encontro sobre Espécies Invasoras, que será no
dia 18 de novembro, na UCS em Caxias do Sul, ressaltando que posteriormente serão
enviados convites para participação dos conselheiros. 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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