Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, 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, Claucia Tibulo Kapper, Luis Pedro
Trevisan, Cris Lisiê Kurylo, Marcos Cartana, Frederico Batistella, José Marino Loch e dos
Conselheiros Suplentes Quim Fernando Massotti e Gabriel Rodrigues Dias e demais presentes:
Rosane Krause. Às 17:12 o presidente Cláudio Kroth procedeu a abertura dos trabalhos e solicitou
ao secretário que fizesse a leitura do edital de convocação 09/2016 e em seguida, colocou em
aprovação a ata da reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2016 a qual foi aprovada sem
ressalvas. Em seguida, o presidente Cláudio fala que em dezembro não terá reunião, a não ser que
apareça algo novo. Propoe que se pule dezembro e janeiro como férias e em dezembro uma reunião
extraordinária se ter pauta. Em seguida o presidente Claudio passa a palara para Quim para falar
sobre a pauta das árvores do Tape Porã. Quim comenta que no viveiro municipal as mudas são
muito pequenas e que no Tape Porã deveriamos colocar mudas maiores, de um metro e meio ou um
metro e oitenta para vingarem logo e também para não ser alvo de vandalismo, mas que essas
mudas não tem no viveiro e para isso, solicita recursos do CONSEMMA. O presidente Claudio fala
que essas mudas grandes podem ter enovelamento da raiz e por isso tem que ter cuidado ao comprar
as mesmas. Após, foi colocado em votação a pauta e aprovada a compra de 80 mudas de árvores
nativas de porte entre 1,50 e 2,00 metros e a compra de 15 canos de PVC de 6 metros para servir
como isolamento das mudas. Frederico pede se pode ser jerivá, Quim comenta que o projeto já veio
pronto da Secretaria de Planejamento com as mudas todas nativas, mas não tinha conhecimento se
havia jerivás entre as mudas. Em seguida, sobre a pauta da nova licitação, Quim comenta que várias
brechas do atual contrato estarão sendo resolvidas, entre elas o cronograma de recolhimento não
será alterado ao longo do contrato, terá a inclusão de mais três caminhões, entre eles, três
caminhões gaiola para recolhimento de lixo seco, que não será mais prensado. Outra novidade é a
solicitação de câmeras para fiscalizar a ação dos garis, os conteineres serão cedidos para a empresa
vencedora e se os mesmos forem avariados, será por conta da empresa o conserto. Os caminhões
terão GPS também para fiscalização e o municipio irá contratar diretamente a empresa para
destinação final, para evitar dupla tributação. Jonatas fala sobre Tuparendi, que ninguém quer
lixeira na frente de casa ,todo mundo gera resíduo, o caminhão lambuza tudo,, não recolhe direito, o
comercio não quer nem árvores na frente e acabam largando no canteiro central da avenida. Claudio
comenta que leva o lixo diretamente de casa e escritório na associação de catadores. Qui comenta
que a Secretaria já está trabalhando para criar pontos de entrega voluntária de resíduos nas praças.
Nada mais tendo para tratar, o presidente Cláudio Kroth dá por encerrada a reunião às 18:06h. Essa
ata segue assinada por mim, secretário do CONSEMMA Quim Fernando Massotti e pelo presidente
Claudio Vicente Kroth.
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