ATA N.º 001/2010
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, 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 013/2009 que foi aprovada e assinada
pelos conselheiros. A seguir o presidente em exercício Sr. Gelso Molon passou à pauta:
1. Programação da conferência Municipal do Meio Ambiente. Os conselheiros
presentes deliberaram acerca da programação da I Conferência Municipal de Meio
Ambiente que ocorrerá no dia 1º de junho de 2010, sendo realizada nos turnos da manhã
e tarde. O tema norteador da Conferência será Águas. Serão convidados os palestrantes
propostos: Jackson Muller, um representante do DEFAP e um representante da
PATRAN. A Conselheira Giane Teixeira sugeriu que fosse convidado o promotor
Eduardo Viegas da Comara de Bento Gonçalves, que tem livros publicados nessa área.
A conselheira Terezinha Colombo sugeriu que fosse convidado o professor Alindo
Butzke que tem larga experiência na preservação de APPs. 2. Deliberação das
propostas apresentadas pelas entidades para definição de metas prioritárias –
COMAM 2010. Inicialmente a representante da OAB, conselheira Giane Teixeira,
entregou ao presidente as propostas de sua entidade. Após o presidente iniciou a leitura
das propostas prioritárias apresentadas pelas entidades em reuniões anteriores para o
exercício de 2010, sendo as propostas apresentadas pela SMSMA, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, AFAPAN, OAB, CORSAN e UAB aprovadas pelos conselheiros
presentes como prioridades no exercício do COMAM para o presente ano. 3. Assuntos
Gerais. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais apresentou ofício alterando seus
representantes junto ao COMAM, que a partir desta reunião serão: Márcio Roberto
Ferrari como titular e Eduardo Piaia como suplente. A conselheira Giane Teixeira
solicitou a implantação de banheiros públicos na Praça da Emancipação, tendo em vista
o grande número de pessoas especialmente aos finais de semana. A conselheira
Terezinha Colombo sugeriu que sejam colocados fiscais para verificar o cumprimento
do Código de Posturas do Município, impondo inclusive multas havendo seu
descumprimento. A conselheira também solicitou que as atas sejam encaminhadas por
e-mail aos conselheiros. O conselheiro Vandré Fardin manifestou-se novamente quanto
a necessidade de contratação de empresa para o mapeamento da Bacia de Captação da
Barragem do Burati, para a constatação das principais necessidades do local. Nesse
ínterim o presidente sugeriu a convocação do conselheiro Renato Tartarotti da SMOSPT
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para a próxima reunião ordinária, munido de mapas da área de Bacia de Captação da
Barragem do Burati. 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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