ATA N.º 013/2009
Aos dezessete dias do mês de dezembro 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. Iniciando a secretaria passou à leitura da Ata 012/2009 que foi aprovada e
assinada pelos conselheiros. A seguir o presidente em exercício Sr. Gelso Molon passou
à pauta: 1. Apresentação de temas para Conferência Municipal do Meio Ambiente
de Farroupilha a ser realizada em 2010. Os conselheiros presentes deliberaram acerca
do tema norteador da Conferência Municipal do Meio Ambiente, sendo definidos dois
temas principais: o primeiro referente à área Florestal e outro referente à Águas.
Também foram abordadas questões relativas à horários, turnos e palestrantes da
Conferência, ficando decidido que na próxima reunião ordinária serão deliberadas tais
questões levantadas. 2. Continuidade na apresentação das propostas das entidades
representadas para definição de metas prioritárias para o próximo exercício. O
presidente iniciou expondo as propostas prioritárias apresentadas pelas entidades em
reuniões anteriores. A representante da OAB, conselheira Giane Teixeira, expôs que
será realizada reunião com sua entidade para definição de prioridades para o exercício
de 2010, sendo apresentadas posteriormente para este Conselho . A UAB, através de seu
representante, manifestou-se sobre a questão de limpeza urbana, a qual é considerada
prioridade para a entidade. Conforme manifestação dos conselheiros, na próxima
reunião ordinária será definido, com base nas propostas apresentadas pelas entidades, as
metas prioritárias para o COMAM em 2010. 3. Assuntos Gerais. Foi abordado pelos
conselheiros a necessidade de definição em torno da questão da Reserva Legal e das
faixas de APPs definidas no Código Florestal, sendo solicitado para que o COMAM
envie ofício

para os representantes das Câmaras de Deputados da região para

aceleração da pauta para votação do projeto que altera o Código Florestal Brasileiro.
Manifestaram-se sobre o assunto os conselheiros Vandré Fardin, Milton Grassiani,
Paulo Demore, Giane Teixeira e André Prezzi. Conforme manifestação dos conselheiros
presentes foi definido que não haverá reunião ordinária no mês de janeiro de 2010,
sendo convocada reunião extraordinária, caso necessário. Também foi definido que a
primeira reunião ordinária para o exercício de 2010 será realizada no dia 18 de
fevereiro, sendo o calendário de reuniões elaborado para terceira quinta-feira de cada
mês. 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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