Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, reuniu-se na Sala dos Conselhos, na
Secretaria de Desenvolvimento Social, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, sob a presidência
do Senhor Claudio Vicente Kroth e com a presença dos seguintes conselheiros titulares, Jonatas
Mattiazzi, Nelson Della Valli, Cris Lisiê Kurylo, Frederico Batistella, e Marcos Cartana e dos
Conselheiros Suplentes Quim Fernando Massotti, e demais presentes: Ana Paula Jung . Às 17:08h,
o presidente Cláudio dá início a reunião e solicita a leitura do edital de convocação ao secretário
Quim. Após a leitura, o presidente passa a palavra para o conselheiro Marcos Cartana, que comenta
sobrea a obra do Centro Cultural, na antiga prefeitura, originalmente se previa uma sala dentro do
prédio mas acessada pelo exterior para instalar o transformador de energia, contudo acabou sendo
incompatível pois nessa sala tem instalações hidráulicas e a RGE não libera os projetos assim, então
agora na execução, tiveram que executar uma subestação de energia fora do edifício, e o local, é
próximo ao estacionamento , ao lado da rádio, no aceso lateral ao prédio e o assunto veio para o
CONSEMMA pois nesse alinhamento será necessário a retirada de um ipê, para colocar um poste
para fazer a conexão da rede elétrica com a subestação. Está é a alternativa mais viável
tecnicamente e economicamente pois não há outro ponto de conexão com a rede. Comenta que
pensou na poda, mas foi desaconselhado pela Engenheira Ana Paula, pois a mesma comentou que a
árvore irá acabar morrendo. Há ainda após isso, duas etapas grandes da obra como a praça de
alimentação, mas que para isso ser viável, a subestação de energia deve estar funcionando, então
para isso, precisa-se da retirada da árvore. Claudio comenta sobre cabos ecológicos, mas Cartana
comenta que esse não é um poste normal, é um poste de distribuição e isso não seria possível.
Jonatas comenta se já não tinha essa situação na primeira ocasião, quando seria instalada na sala,
Marcos comenta que não teria como entrar subterraneamente, só o custo seria de quase 350 mil
reais e que o caminho foi alterado. Foram mostradas fotos para os conselheiros e ficou decidido que
fica condicionada a retirada da árvore, tendo um parecer técnico da Secretaria de Planejamento de
inexistência de alternativas para essa retirada, assim como a imediata reposição da mesma e a
condição de execução da subestação com documento assinado pelo responsável. Cartana ainda
propõe que a compensação seja feita em outras árvores. Cartana solicita também quais árvores
podem ser plantadas no espaço do passeio na avenida Rio Branco, Ana Paula sugere, quaresmeira,
ipe amarelo e chaw-chaw. Cartana comenta que comprará as mudas maiores, pois está no orçamento
da obra. Claudio comenta que hoje as árvores estão maduras na cidade e que dá um impacto grande
quando são retiradas. Quim apresenta os valores que estão entrando desde 2013 no Fundo do Meio
Ambiente e comenta que a partir de 2015 com a resolução 288 do estado que passou a dar
atribuições maiores aos municípios e a organização com a Secretaria de Planejamento em 2015,
praticamente dobrou a quantidade de recursos que entram no Fundo mensalmente. Jonatas fala
sobre a Resicon e sobre os RCCs, que a Resicon não recebe somente os conteineres de resíduo, mas
que também recebe todos os volumes. Comenta que precisa ser divulgado à população que seja feita
uma campanha nas rádios, como espaço de utilidade pública, no espaço da Prefeitura. Jonatas
apresenta um modelo de divulgação da própria Resicon para ser inserido na campanha. Jonatas faz
uma denuncia sobre um novo operador de resíduos trabalhando na cidade e que nunca entrou na
Resicon, então entrega fotos para o presidente Cláudio, e exige que se envie para a Prefeitura que se
tome atitude para isso. Jonatas comenta que enviará o orçamento por e-mail para os conselheiros.
Nada mais tendo para tratar, às 18:00 horas o presidente Cláudio Kroth dá por encerrada a reunião.
Essa ata leva sua assinatura e minha, Quim Fernando Massotti, secretário do CONSEMMA.
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