ATA Nº 9
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dez, as dezoito horas, reuniu-se na sede da
Secretaria da Saúde o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), com a seguinte pauta:
1) Presença do Corpo Técnico do Plano Diretor, referente a situação das nascentes da
Barragem do Burati, bem como Estudo da Arborização da cidade: O presidente deu
início a reunião, com a presença do novo Secretário do Meio Ambiente, Sr. Marcelo Piccoli.
O representante do corpo técnico é o Sr. Césio Verona que deu início com a demonstração
do mapa hídrico da Bacia de Captação da Barragem do Burati,com suas delimitações,
sugerindo um reestudo do mesmo, o conselheiro Paulo De More, demarcou no mapa onde
está a Bacia de Captação, e questionou o que o conselho pode ou não fazer na bacia de
captação do reservatório, sugerindo a reestrutura da Lei, a pecuária em volta da Bacia está
permitida, desde que esteja adequada à lei ambiental. O presidente questionou qual a
situação das nascentes, o conselheiro Paulo falou sobre as residências irregulares que estão
em cima da nascentes, onde os dejetos humanos estão caindo na barragem, por sugestão do
mesmo conselheiro seria cada residência colocar filtro anaeróbico.
O Sr. Césio explicou que o plano diretor está colocando em prática as leis adotadas para
preservação da area, onde ele coloca a situação de que o mesmo está recebendo críticas por estar
colocando em prática as leis contidas no Plano Diretor, e que nossa cidade precisa de mais fiscais,
pois existe apenas um fiscal no município
Sugestão do Secretário do Meio Ambiente, tendo em vista que o Comam é um órgão deliberativo
para verificar e restruturar uma legislação com menor número de abrangência técnica, deixado os
termos técnicos para o conselho bem como dar ao conselho a força de deliberar técnicas, através da
construção de resoluções, onde terá de ser feito um estudo da Lei, para ver se é possível tal
alteração.
Para próxima reunião está sugerido o envio da lei para todos os conselheiros, para continuação da
pauta sobre Bacia de Captação do Burati.
Quanto ao estudo de arborização da cidade, o Sr. Césio explicou ao conselho que não é da alçada do
Plano Diretor
Nada mais havendo para o momento

