
ATA NÚMERO DEZESSEIS 

 Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, tendo como 

local a Prefeitura Municipal, sito à Rua Quaraí, número oitenta e oito, 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, abaixo 

nominados, com a finalidade de receber informações do Chefe da Corsan 

no Município, sobre o andamento do projeto de esgotamento sanitário e 

assuntos diversos. Ao iniciar a reunião o presidente do Conselho deu as 

boas-vindas aos presentes e repassou a palavra ao chefe da Corsan para 

que o mesmo explanasse sobre o andamento do projeto do esgoto sanitário 

no município. O mesmo ponderou que estão bem avançadas as tratativas 

para adquirir uma área para construção da estação de tratamento de 

esgoto e que existe um grande percentual de residências não ligadas ao 

sistema de esgoto, para as quais deveria ser realizado um trabalho 

educativo junto a esses cidadãos. Ressalta-se que no município existe uma 

Lei que obriga os munícipes a procederem a ligação ao esgoto cloacal. Foi 

colocado pelo técnico da Corsan Noronha que o mesmo está realizando um 

trabalho educativo com alunos da rede escolar no município sobre resíduos 

e separação através de coleta seletiva, mas para tanto menciona que 

precisará de apoio logístico da Prefeitura. Também fica definido de acordo 

comum que será enviado oficio à secretaria da fazenda para saber o saldo 

atual da conta do fundo municipal do meio ambiente. Também foram 

tratados assuntos relacionados a coleta seletiva, resíduos em geral, coleta 

e aterro sanitário. Presentes nessa reunião, Presidente Argemiro Rocha, 

Fiscal Ambiental Jean Rodrigues, Técnico Noronha, Edson Pituco, Harold 

Guedes da Luz, Secretário Franco da Rosa, Margarida S. da Costa e 

Secretário de Meio Ambiente José Protazio S. Ramos. Próxima reunião nos 

primeiros dias de outubro a definir. Sem mais a tratar, encerro a presente 

reunião que vai por mim e pelos demais presentes assinada. 


