Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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, Claucia de Lourdes Tibulo Kapper,
Frederico Batistella, José Marino Loch, Jonatas Mattiazzi, e dos Conselheiros Suplentes: Gabriel
Rodrigues Dias, Quim Fernando Massotti também secretário do CONSEMMA e demais presentes:
Edson Meller e Andréia Carvalho. Às 17:06 o presidente Cláudio Kroth procedeu a abertura dos
trabalhos e solicitou ao secretário que fizesse a leitura do edital de convocação 01/2017 e em
seguida, colocou em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2016 a qual foi
aprovada sem ressalvas. Quim justifica as ausências dos conselheiros Luis Pedro Trevisan e Cris
Kurylo. Quim lê a ata do dia 22 de novembro de 2016 e é considerada aprovada por todos. Quim
comenta que irá enviar um e-mail a todos os conselheiros para que confirmem as presenças na
reunião de novembro de 2016 pois a lista de presenças foi extraviada. Claudio fala sobre a
composição da Câmara técnica do CONSEMMA e solicita pra que tenha novos membros. Quim
fala sobre a composição do CONSEMMA, relata que algumas entidades não estão participando e
por isso devem ser trocadas. Fica aprovado para que seja enviado um ofício à Secretaria Ana Pellini
para que indiquem o interesse ou não da SEMA em participar do CONSEMMA. Fica tabém
aprovadas as trocas de entidades, a APAN ( Associação de Proteção ao Ambiente Natural de Santa
Rosa) será substituída pela FEMA (Fundação Educacional Machado de Assis), a 17º Coordenadoria
Regional de Educação será substituída pela Escola Agrícola Noroeste ( CRES), A associação
Ecológica Amigos do Rio Uruguai será substituída pelo Instituto Federal Farroupilha, o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável será substituído pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Rural e será incluso ainda o 24º membro sendo ele a Secretaria Estadual de
Agricultura. Serão enviados os convites no mês de fevereiro para que as novas entidades se
manifestem a respeito e se alguma optar por não integrar o CONSEMMA, o convite a novas
entidades poderão ser propostas. Continuando a reunião, Quim comenta sobre os convênios das
entidades que conseguem recursos aprovados no CONSEMMA mas posteriormente não conseguem
sacar os recursos devido a burocracia do setor jurídico do município. Os representantes da
PATRAM se manifestam dizendo que não conseguiram fazer os convenios tanto para a construção
da garagem do batalhão quanto para o projeto Patrulheiro Ambiental Mirim. Falam do mesmo
problema de burocracia. Quim comenta que houve uma alteração na Lei Federal agora em janeiro
de 2017 que trava ainda mais esses processos. Ficou acertado uma reunião junto com o presdiente
Claudio e o setor jurídico do Município afim de tentar solucionar o problema, não causando efeito,
será feita uma reunião também com a Dra Ana Paula Mantey, promotora de justiça especializada
para tentar facilitar os convênios e para que os recursos possam ser utilizados pelas entidades que os
solicitaram. Dando seguimento a reunião Quim apresenta verbalmente projetos da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável para 2017, A construção de duas PEVs ( Pontos de Entrega
Voluntária) de resíduos em praças do municipio, Projeto Santa Rosa Nosso Planeta que solicita dez
mil reais para investimentos no ano, Construção de um poço artesiano junto ao Viveiro Municipal,
pois a água que tem no local chega do Parque de Exposições e sempre acaba pelas dez ou onze
horas da manhã, além de que se construir uma caixa de água com estrutura, é necessário um
engenheiro mecânico segundo despacho da Secretaria de Planejamento do Municipio, comenta
também sobre o Cemitério Municipal, que deve ser feito dois piezômetros e mais análises de água e
solo agora e um monitoramento semestral nos próximos dois anos para termos ideia da
contaminação ou não gerada pelo cemitério. Solicita também recurso para dez análises de água a
serem realizadas conforme necessidade e denúncias que chegam até a Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável, visto que esse tipo de ação já deve estar prevista pois se não fazem
as análises na hora da denúncia, não conseguem provar nada posteriormente. Comenta que s
análises do rio Pessegueirinho estão sendo pagas pelo FGCS. Solicita ainda, trinta análises de
presença de agrotóxicos nos alimentos a serem feitas em mercados do municipio, diretamente com
os produtores de hortigranjeiros e de grãos, conforme solicitado pela Comissão Permanente
formada por diversas entidades do municipio que irá monitorar o uso dos agrotóxicos na nossa

cidade. Solicita também placas de educação ambiental como proibido colocar lixo (30 placas),
proibido animais (vinte placas) e também para colocar os roteiros da coleta de resíduos nas entradas
das vilas ( vinte placas). Após, comenta sobre o triturador de galhos para o viveiro, que a
necessidade de urgência na aquisição do mesmo pois logo começa o novo período de podas solicita
ainda o valor de dez mil reais para cursos,treinamento e aprimoramentos a serem realizados pela
equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Todos os projetos foram aprovados
por unanimidade com a única ressalva que sejam feitos por escrito e apresentados na próxima
reunião. Quim comenta que todos esses projetos não irão retirar nem um terço do que há na conta
do Fundo de Meio Ambiente, que conta com um valor aproximado de Setecentos e Setenta e Cinco
Mil reais e que está aumentando mensalmente em torno de vinte mil reais somente em taxas de
licenciamento ambiental expedidas pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e agradece a
aprovação dos projetos pelos conselheiros presentes.O presidente Cláudio Comenta sobre a
camioneta, que está com o prefeito e era para uso exclusivo dos tecnicos, que nem informaram o
CONSEMMA disso. Quim comenta que o Prefeito utiliza o veículo pois é o mais novo da
Prefeitura e com ele viaja bastante, necessita da camioneta, pois o se cargo quebrou e o custo para
arrumar é muito caro e que o município vive um periodo de recessao. O Tenente Edson Meller
comenta que isso está ilegal, pois ele também possui um veiculo em São Luis Gonzaga mas é
exclusivo pra ser utilizado lá e por isso não consegue usar com o Batalhão aqui, comenta que deve
ser enviado um ofício ao prefeito pedindo esclarecimentos. Claucia comenta que devem ter projetos
no papel para que esses recursos sejam utilizados. Gabriel comenta que tem dificuldade quanto aos
projetos, porque tem que ter convenio. Comenta sobre o projeto patrulheiro ambiental mirim e que
não está saindo por isso também. Fica a sugestao do tenente Edson que se faça um oficio ao prefeito
para ver o tempo que ficará com a camioneta. Fica também acertado pelos conselheiros que o
projeto SANTA ROSA NOSSO PLANETA não poderá ser pago com dinheiro, conforme foi feito
em 2016. Nada mais tendo para tratar, as 18:26 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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