
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, reuniu-se na Sala de Reuniões da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Minas Gerais, nº 86, Centro, nesta cidade, 
o Conselho Municipal de Meio Ambiente, sob a presidência do Senhor Claudio Vicente Kroth e 
com a presença dos conselheiros titulares, Quim Fernando Massotti, Kleiton Douglas Saggin, 
Claudio Vicente Kroth, Luiz Pedro Trevisan, Cris Lisie Kurylo, Frederico Batistella, Rodrigo Bruno 
Santolin, José Marino Loch, Juliana Meller e  dos  Conselheiros Suplentes:  Francielli Werlang 
Puhl, Gustavo de Araujo Marchand, Nei Rotta e Carine Zambonato e demais presentes: Andréia 
Carvalho e Clair Antonio Leusin. Às 17:10 o presidente Cláudio Kroth procedeu a abertura dos 
trabalhos e solicitou ao secretário que fizesse a leitura do edital de convocação 04/2017 e em 
seguida, colocou em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 14 de março  de 2017 a qual foi 
aprovada sem ressalvas. O presidente Claudio solicita para que os novos representantes das novas 
entidades que se apresentem. Os conselheiros novos e antigos se apresentam e após o presidente 
Claudio da boas vindas, comenta que o CONSEMMA toma folego, comenta também que é uma 
pena que a SEMA estadual não queira participar, mesmo com convite direto a Secretaria Ana 
Pellini. Faa que os suplentes são sempre bem vindos e também o público em geral. Em seguida o 
presidente Claudio solicita para a ONG Terra Verde qe apresente o projeto Tape Iande. Juliana 
começa a apresentação comentando que a ONG é uma organização da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, foi fundada em 2014 em assembleia de fundação com 13 membros, tem como objetivos 
defender os bens coletivos e difusos referentes ao meio ambiente e a cultura ambiental. Todos os 
projetos da ONG terão essa finalidade e assim, fazem questão de apresentar o projeto Tape Iande, 
que mesmo não tendo participação do Fundo de Meio Ambiente, teve auxilio da Prefeitura 
Municipal e então gostariam de apresentar o projeto. Apresenta vários projetos da ONG, como o 
Cinedebate, campanha de recolhimento de resíduos sólidos do Rio Uruguai, Pesquisa de opinião 
pública referente ao meio ambiente e alimentos orgânicos, projetos de recuperação de mata ciliar, 
participação na indumóveis e hortigranjeiros e também trabalho na Escola Duque de Caxias. 
Comenta sobre o projeto Tape Iande,  que em 2015 a partir de um protótipo de um projeto foi 
construída a jangada com materiais recicláveis e movida a pedais. O objetivo era navegar 300km de 
águas e passar por dez municípios e fazer um projeto de educação ambiental em cada um deles. 
Então  o foco principal do projeto é a educação ambiental através da informação. São quatro 
pessoas que pedalam então é feito um revezamento. Todo material é doado ou reciclado. Um grupo 
vai por água e outro grupo vai por terra. O projeto é financiado por empresas privadas, pessoas 
físicas, e instituições e então são feitos banners dos apoiadores. A Prefeitura Municipal auxiliou 
com um motorista e um veiculo durante todo o percurso. Em torno de 1350 alunos e professores 
foram diretamente envolvidos com o projeto. Ouve também a presença do Prefeito Vicini que 
pedalou por alguns metros a jangada. Tiveram parceria da professora Maria Inês Pedroso de quem 
adquiriram um livro de contos que foi entregue a pelo menos cada uma das escolas  que 
participaram. No dia 22 de março que é também o dia mundial da água, foram três prefeitos e mais 
de cem pessoas ate a foz do rio Ijuí para o trabalho de Educação Ambiental. Tape Iande quer dizer 
na língua Guarani, Caminho das Águas. Aqui em nossa região todas as águas levam ao Rio Uruguai 
e então por isso esse é o rio simbolo do projeto. O presidente Claudio agradece a apresentação da 
ONG. Assuntos Gerais, Claudio comenta aos novos integrantes que sempre podem trazer pautas até 
o  Conselho. Quim comenta sobre o edital do lixo, que foi seguido exatamente as instruções do 
Tribunal de Contas e da Unidade de Controle Interno e que o certame deu deserto, pois as empresas 
alegam que a planilha de custos deu muito baixa. Quim comenta sobre a reunião extraordinária feita 
pelo CONSEMMA exatamente para esclarecer as questões sobre convênios com entidades e ongs, 
comenta que a lei federal foi alterada e ficou mais burocrático para ceder recursos, que agora deve 
ter previsão, lilictações e até leis estabelecendo os projetos e que isso resultou em algumas 
entidades acharem que o municipio estava travando os projetos. Quim comenta também que está 
sendo contratada a Resicon para destinação de entulhos e resíduos e também o software de controle 
ambiental está sendo renovado, são investimentos do recursos livre do municipio e é importante 
isso ser dito pois pode parecer no CONSEMMA que o municipio não faz investimentos e somente o 
que é aprovado no CONSEMMA  é realizado.Continuando, Fred fala em começar a orientação para 



que as empresas façam seus licenciamentos por oficinas mecânicas, chapeamento e pintura e 
lavagens. Quim fala do FGCS para os novos integrantes, que há investimentos em meio ambiente 
que partem com recursos daquele fundo.Claudio comenta que continua com o prefeito a camioneta 
que era pra trabalhar diretamente com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Quim comenta 
que realmente a camioneta era pra estar com a secretaria, contudo o carro oficial do Prefeito 
quebrou e o conserto fica em mais de 25 mil reais o que obriga o Prefeito a comprar um novo 
veículo, contudo, o Prefeito comenta que num momento de recessão e dificuldade financeira do 
municipio, ele não tem como comprar um carro novo e que também isso pregaria uma imagem 
muito ruim em toda a sociedade e dessa forma, ele prefere continuar sendo cobrado somente pelo 
CONSEMMA, visto que o camioneta é o veículo mais em condições de viajar e suprir as 
necessidades do prefeito. Nada mais tendo para tratar, as 18:08 o presidente Claudio dá por 
encerrada a reunião. Essa ata segue assinada por mim, Quim Fernando Massotti, secretário do 
CONSEMMA e pelo presidente Claudio Vicente Kroth. 
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