ATA N.º 002/2009
Aos dezesseis dias do mês de abril 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 passou à leitura
da Ata 001/2009 que foi aprovada e assinada pelos conselheiros. A seguir
passou-se a pauta: 1) Decisão Administrativa de Anulação de Licença. O
presidente informou aos conselheiros a Decisão Administrativa de Anulação de
Licença 001/2009 emitida pela SMSMA referente a Licença de Operação n.º
038/2008 da empresa Ecopol Reciclagem de Polímeros Ltda., conforme sugerido
por unanimidade entre os conselheiros presentes na última reunião ordinária.. 2)
Medidas para Proteção da Barragem do Burati. A conselheira Therezinha
Colombo expôs que as áreas de terras ao entorno da Barragem do Burati, de
propriedade da Prefeitura, onde atualmente são utilizadas para plantio de lavoura
deverão ser reflorestadas com essências nativas para proteção da qualidade da
água. O conselheiro Gelso Molon manifestou-se sobre diversos aspectos para a
preservação da qualidade da água na Barragem do Burati e Barragem da Julieta,
como também quanto ao tratamento de esgotamento sanitário no município.
Após manifestou-se sobre o Contrato de Abastecimento firmado entre o
município e a CORSAN. Sobre este assunto manifestaram-se os conselheiros
Jane Teixeira e Claudete Paesi Molon. Os conselheiros presentes decidiram que
deverá ser, inicialmente, verificado no contrato de prestação de serviço de
abastecimento de água firmado entre CORSAN e Município e com base nas
obrigações da empresa concessionária apresentar propostas para melhorias no
gerenciamento da Barragem do Burati. 3) Assuntos Gerais. Foi comunicado
aos conselheiros que no dia 07/05/2009 será realizada palestra pelo Instituto
Hórus para posterior elaboração de diagnóstico ambiental e plano de ação para
controle de espécies exóticas invasoras em APP no município de Farroupilha.
Outrossim, foi exposto aos conselheiros que será realizada reunião
extraordinária no dia 23/04/02009 para apreciação da proposta de Regimento
Interno do COMAM e Contrato com a CORSAN. Nada mais havendo a constar,
após lida e achada conforme vai assinada pelos conselheiros presentes.
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