ATA N.º 002/2010
Aos dezoito dias do mês de março 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 o secretario passou à leitura da Ata 001/2010 que foi aprovada e assinada
pelos conselheiros. A seguir o presidente passou à pauta: 1. Proteção da Bacia de
Captação da Barragem do Burati – apresentação de mapas da área e definição de
ações. Inicialmente o conselheiro Renato Tartarotti apresentou os mapas da Bacia de
Captação da Barragem do Burati, demonstrando os limites da área, bem como a
legislação municipal referente à matéria. Dando continuidade, o conselheiro expôs,
conforme o Novo Plano Diretor, a necessidade de um levantamento especificamente da
área da Barragem do Burati para sua proteção, Após o conselheiro explicou que a
Prefeitura adquiriu em 2008 imagens de satélite de todo o município, que ira facilitar a
delimitação da área da Barragem. No entanto, conforme ressaltou o conselheiro, as
imagens necessitam ser otoretificadas para poder ter uma melhor visualização da área,
especialmente quanto ao seu relevo. O conselheiro sugeriu que fosse convidado um
representante do Setor de Geoprocessamento da Prefeitura para esclarecer sobre a
possibilidade de medir através de GPS a área e as confrontações da Barragem do Burati
para definição de ações. Todos os conselheiros presentes aprovaram o convite para o
representante do setor na próxima reunião ordinária. Manifestaram-se sobre o assunto
os conselheiros Vandré Fardin, Giane Teixeira, Terezinha Colombo, Gelso Molon,
Milton Grassiani e Marcio Ferrari. 2. Assuntos Gerais. O presidente apresentou
proposta do conselheiro Julio Valandro para alteração do horário das reuniões do
COMAM para as 19:00 horas, sendo que conforme deliberação dos conselheiros
presentes decidiu-se manter o horário das 18:00horas. Após o presidente expôs que a
solicitação para construção de banheiros públicos na Praça da Emancipação é inviável
tendo em vista a falta de lugar físico para sua construção. A conselheira Giane Teixeira
manifestou-se novamente sobre a necessidade de colocação de banheiros principalmente
aos finais de semana e durante verão, podendo inclusive serem colocados banheiros
químicos, que permaneceriam temporariamente na Praça. O conselheiro Renato
Tartarotti reiterou a falta de local para construção de banheiros na Praça da
Emancipação, sendo que a possibilidade de colocação de banheiros químicos pode ser
estudada. Após o conselheiro Vandré Fardin solicitou ao conselheiro Renato Tartarotti
esclarecimentos quanto a terraplenagem realizada na RS 122, km 56, entrada para o
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desvio do pedágio, sendo prestadas pelo conselheiro. O conselheiro André Pezzi
questionou o local onde será realizado a I Conferencia Municipal de Meio Ambiente,
sugerindo o Salão do CESF. A conselheira Terezinha Colombo solicitou a revisão e
atualização do Código de Posturas do Município pela Câmara de Vereadores para sua
ampla divulgação na cidade. 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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