
Aos onze dias do mês de julho 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, Claucia de Lourdes Tibulo 
Kapper, Anderson Foliatti da Silva, Nelson Della Valle, Frederico Batistella, José Marino Loch, 
Jonatas Mattiazzi, Juliana Meller  e  dos  Conselheiros Suplentes: Gustavo de Araujo Merchand,      
Luis Carlos Martins e Bruno Feltrin da Costa  e demais presentes: Andréia Carvalho e Cristiano da 
Silva Lopes e Cecilia Lima da Silva. Às 17:00h o presidente Cláudio Kroth procedeu a abertura dos 
trabalhos e solicitou ao secretário que fizesse a leitura do edital de convocação 07/2017 e em 
seguida, colocou em aprovação a ata da reunião ordinária de junho de 2017 a qual foi aprovada sem 
ressalvas. Em seguida, Claudio comenta sobre as eleições do CONSEMMA , dizque já está há 
quatro anos como presidente e já fez sua parte, comenta que tradicionalmente, o vice assumiria 
contudo, o conselheiro e vice-presidente Marcos Scherer é também Secretário de Desenvolvimento 
Sustentável e nesse momento não se sente confortável de assumir os dois postos, dessa forma, foi 
pensado o nome do Conselheiro Quim Massotti que aceitou ser a indicação por parte da diretoria 
atual do Conselho. A chapa seria completa com a conselheira Juliana Meller como vice-presidente e 
com a conselheira Francielli Werlang Puhl como secretária. Assim sendo, não tendo mais chapas 
inscritas, o presidente Cláudio abre a votação aos conselheiros e dessa forma, por aclamação 
unanime a chapa é eleita à diretoria do CONSEMMA para a gestão 2017/2019. Após a eleição, 
Claudio comenta sobre o Conselho, que gere o Fundo de Meio Ambiente e que esses valores são 
importantes para o meio ambiente da cidade, que devem ser bem geridos de forma que retornem em 
projetos e outras coisas ao meio ambiente. Claucia fala que parece que no Conselho só se aprova o 
que a Prefeitura quer. Quim comenta que houve uma reunião extraordinária especialmente para falar 
sobre as novas restrições de investimentos a entidades e que isso foi debatido exaustivamente, 
Claucia comenta que não pode estar presente. Juliana fala que o Fundo é basicamente para 
Educação a finalidade. Quim comenta que como presidente, gostaria de manter a transparência e a 
união entre Secretaria e Consemma, que foi começada desde a posse do Secretário Borella na 
Secretaria, que fez questão de participar inclusive das reuniões e mantida pela atual Secretário 
Marcos Scherer, Claudio comenta que após a entrada de Borella na prefeitura, houve aproximação 
entre as partes. Quim continua que não consegue enxergar que Conselho e Secretaria trabalhem de 
formas diferentes, acredita que os dois são partes importantes do ciclo ambiental de nossa cidade e 
que isso deve ser mantido. Claudio continua e  fala da posse do novo presidente do Conselho de 
Saúde, que o CONSEMMA foi convidado e gostaria de fazer uma posse solene para a nova 
diretoria do CONSEMMA e também convidar entidades à participar para que se dê maior 
visibilidade à entidade. Diz que transfere para  Quim já essa responsabilidade. Convidar os 
presidentes dos Conselhos, Prefeito e Vice e a imprensa para uma solenidade de posse do 
presidente. Quim fala sobre publicidade, que irá ver como se faz para que cada semana um 
conselheiro possa fazer um texto sobre o meio ambiente e o mesmo será publicado nos jornais da 
cidade, a pauta foi aprovada. O conselheiro Frederico fala sobre a ACISAP que recebeu o material 
na integra que pediram pro secretário Marcos. Comenta sobre a reunião de associados da entidade, 
que geralmente há a presença de até setenta pessoas e pede que a Econativa e a Secretaria fizessem 
uma apresentação do plano de resíduos que está em construção. Juliana se coloca a disposição para 
apresentar o Plano e Frederico vai falar com a presidente Cicilia para que se mande um ofício à 
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável solicitando a pauta. Nada mais tendo para tratar, as 
18:00 horas o presidente Claudio Kroth dá por encerrada a reunião. Essa ata vai assinada pelo 
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Claudio Kroth e por mim, Quim Fernando 
Massotti, secretário do CONSEMMA. 
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