ATA N.º 013/2011
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às catorze
horas, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, reuniu-se este
Conselho Municipal do Meio Ambiente. Iniciando o presidente em exercício Sr.
Milton Grassiani observou a ausência do presidente, Sr. Nestor Zanonato que
tem compromisso junto a Secretaria da Agricultura do Estado e do vicepresidente Sr. Gelso Molon que estava em uma reunião do Comitê TaquariAntas e de imediato

passou a palavra ao Secretário Municipal de Meio

Ambiente Marcelo Piccoli para explanar quanto à ação orientadora realizada
pela SMMA visando a regularização de açudes no interior do município.
Iniciando o Secretário repassou um convite encaminhado pelo Comitê Caí sobre
Fórum referente à Crise d’Água no Estado do RS que vem ao encontro das
preocupações com a qualidade dos recursos hídricos da SMMA. Seguindo o
Secretário se manifestou quanto às orientações da fiscalização da SMMA na
preservação e utilização de corpos hídricos para as atividades de irrigação/
açudagem. As ações tiveram início em 06/12/2011 tendo sido emitidas
notificações para regularização das atividades com prazos pré-estabelecidos para
cumprimento do solicitado, não havendo autuação imediata e posteriormente
protocolado processo administrativo sob nº 8119/2011,visando orientações para
a fiscalização na execução dessas atividades. Após a explanação do Secretário
Municipal de Meio Ambiente, a conselheira Giane Teixeira questionou como
serão identificados os produtores rurais com atividade de açudagem passível de
licenciamento. O Secretário expôs que além daquela por demanda da Secretaria
Municipal da Agricultura quando da solicitação de máquinas para limpeza de
açudes já existente, as de ofício pela Fiscalização quando constatado. Após, o
conselheiro Renato Tartarotti expos quanto à necessidade de os açudes serem
licenciados com critérios, para possibilitar aos agricultores condições para
utilização de corpos hídricos quando necessário à irrigação. O conselheiro
Milton Grassiani colocou que deverá ser realizada no próximo ano programa
para regularização dos açudes de todo município, buscando até a integração de
diversos proprietários de localidades do interior para buscarem o licenciamento
conjuntamente, visando a redução de custos com projetos. A conselheira
Terezinha Colombo colocou que deve ser criado um Programa de Proteção de
Ata 013/2011

Mata Ciliar e Proteção das Nascentes visando a conservação dos recursos
hídricos. O Secretario complementou que quando há intervenção em APP de
recursos hídricos há a obrigatoriedade de recuperação de outra APP dentro da
mesma Sub-bacia como medida compensatória. Após as explanações e
apresentação por parte do Secretario de Meio Ambiente os conselheiros
presentes se manifestaram no sentido de apoiar as ações da SMMA na
regularização das atividades de açudagem no município conforme vem sendo
executadas pela SMMA, devendo o COMAM elaborar um Plano Estratégico de
Regularização de Açudagem para o ano de 2012, a fim de nortear as ações para o
próximo exercício. Após a chegada do conselheiro Gelso Molon o mesmo
convidou a todos conselheiros para participarem da Elaboração do Plano da
Bacia Taquari-Antas que vem sendo realizado pelo Comitê Taquari-Antas o qual
também é conselheiro. Finalizando a Conselheira Suzana Messinger explanou
sobre a necessidade da realização de projeto para verificação de vegetação
existente na área do Parque dos Pinheiro, pois a mesma constatou a presença de
vegetação invasora que esta comprometendo a vegetação nativa. Nada mais
havendo a constar, após lida e achada conforme vai assinada pelos conselheiros
presentes.
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