ATA N.º 012/2009
Aos dezenove dias do mês de novembro 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 o presidente em exercício Sr. Gelso Molon
passou à pauta: 1) Apresentação de Relatório Anual de Atividades do COMAM 2009. O presidente entregou cópia a todos conselheiros do Relatório Anual de
Atividades do COMAM 2009, conforme determina o Regimento Interno sendo
apreciado pelos conselheiros presentes. 2) Definição de temas para Conferência
Municipal do Meio Ambiente de Farroupilha. Foram levantados, entre os
conselheiros presentes, temas referentes à saneamento ambiental, arborização urbana e
espécies exóticas para comporem a conferência Municipal de Meio Ambiente. Os
conselheiros ressaltaram ainda que, durante as próximas reuniões ordinárias poderão ser
trazidas outras propostas até a definição dos temas para a conferência. 3). Apresentação
das propostas das entidades representadas para definição de metas prioritárias
para o próximo exercício. O presidente passou a palavra aos conselheiros, para que se
manifestassem sobre as propostas prioritárias de suas entidades. Iniciando a SMSMA
priorizou a elaboração e implementação do Plano Diretor de Sanemaneto Básico do
Município e o Plano de Arborização Urbana justificando a necessidade de elaboração
dos mesmos. A seguir os conselheiros da AFAPAN expuseram as prioridades da
entidade, ressaltando: a proteção da Bacia da Captação da Barragem do Burati,
acompanhamento do Contrato dos Serviços de Limpeza Urbana, conclusão do
cercamento da área do Parque dos Pinheiros e continuação dos estudos e plano de ação
pra erradicação de espécies exóticas invasoras no município. Após a CORSAN
manifestou-se no sentido de priorizar a proteção da Barragem do Burati tendo em vista
sua responsabilidade na manutenção da qualidade das águas para abastecimento
público. Finalmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais expôs as principais questões
para a entidade referem-se à averbação da reserva legal e à áreas de preservação
permanente, enfatizando que para a entidade as necessidades do agricultor são
prioridade 4) Assuntos Gerais. A Conselheira Terezinha Colombo expôs sobre o II
Encontro sobre Espécies Invasoras, realizado no dia 18 de novembro, na UCS em
Caxias do Sul, ressaltando que o evento trouxe bastante avanços para os estudos. 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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