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Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dez, as dezoito horas na sede da secretaria
municipal do meio ambiente, reuniu-se este conselho,
O presidente abriu a reunião e foi colocado em votação e aprovada por todos os conselheiros que o
novo secretário do meio ambiente seja membro do COMAM.
1. Situação das nascentes em Farroupilha, Bacia de Captação do Burati e Estudo da
arborização da cidade, conforme o Plano Diretor:A conselheira Geane, manifestou-se em
razão de que o COMAM não está agindo conforme deveria agir, tendo em vista que o
COMAM tem poderes e não está colocando em prática, iniciando pelo assunto Barragem do
Burati, onde o COMAM pode apresentar propostas para modificação do plano diretor com
uma lei complementar vinda deste conselho, sugerindo a criação de uma comissão para
apresentação de propostas ao nosso Executivo, e por sugestão dos demais conselheiros
verificar com o novo secretário a abertura de novos cargos para fiscais ambientais tanto na
área urbana como na área rural. O Conselho decidiu por unanimidade em trazer o corpo
técnico do plano diretor em forma de convocação para trazer esclarecimentos referente a
Bacia de Captação do Burati bem como o Estudo de Arborização da cidade, já definida esta
explanação para a próxima reunião do COMAM.
2. Situação do recolhimento de lixo, tendo em vista da existência de somente um tipo de
container tanto para lixo seco como orgânico: Por unanimidade do conselho foi decidido
que em uma nova data será convocada a Farroupilha Ambiental para esclarecimentos sobre
o recolhimento de lixo.
3. Assustos Gerais: A conselheira Geane, trouxe a ideia sobre a arrecadação do óleo de
Cozinha, onde reverte em benefícios em produtos de limpeza, isto dentro de condomínios,
onde poderemos obter informações complementares sobre a coleta do óleo de cozinha na
prefeitura de porto alegre 51 – 3289 6904, coleta de óleos vegetais 51- 3266 8107.

