ATA Nº 002/2011

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezoito horas, reuniu-se na sede da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente este Conselho, iniciando o presidente em exercício Sr.
Gelso Molon passou as pautas: 1) Comissão Técnica da Barragem do Burati: necessidade de
instrumentos para elaboração de Diagnóstico da Bacia de Captação. O conselheiro Sr. Paulo
Demore destacou que deve ser feito um mapa da Bacia, delimitando a Bacia de Captação do
Reservatório do Burati, com os limites das propriedades e especificações das atividades
desenvolvidas no local para, a partir dessas informações, serem tomadas resoluções objetivando a
preservação da qualidade d’água. O conselheiro Sr. André Prezzi sugere que sejam analisadas num
primeiro momento as informações que a comissão já possui, para após serem discutidas com todos
membros do Conselho. Ficou definido que a Comissão Técnica da Barragem do Burati irá se reunir
no dia três de março às dezessete horas, para analise das informações existentes. 2) Plano de
Arborização Urbana do Município: Iniciando o presidente passou a palavra ao Secretário do
Meio Ambiente, Sr. Marcelo Piccoli, que explicou que a Secretaria esta iniciando a elaboração do
Plano de Arborização Urbana do Município. Após o Secretário sugeriu, caso interessa-se ao
Conselho, apresentar sugestões à Secretaria Municipal de Meio Ambiente na elaboração do Plano
Municipal de Arborização. A Conselheira Sra. Suzana Messinger representante da AFAPAN e o Sr.
Milton Grassiani representante da EMATER foram indicados pelos demais para darem andamento
ao assunto, ainda, o conselheiro Sr. Paulo Demore sugeriu que na elaboração do PMA o Poder
Público ouça as considerações técnicas de um urbanista da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.
3) Assuntos Gerais: Após manifestação de lamento pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente
quanto à ausência de representante da AFEA, o Conselho solicitou a presença nas reuniões do
COMAM do representante da AFEA, o qual não tem comparecido. Após o presidente comentou
sobre o licenciamento ambiental e o projeto de revitalização da Praça da Igreja Matriz, sendo que o
Conselho deveria ter sido previamente consultado. Nada mais havendo a constar, após lida e achada
conforme a presente ata foi aprovada e vai assinada pelos conselheiros presentes.

