Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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, coordenado pelo presidente Senhor Quim Fernando Massotti e com a presença dos conselheiros
titulares: Quim Fernando Massotti, Kleiton Saggin, Claudio Vicente Kroth, Cristiane Loebens, Cris Lisiê Kurylo, Rodrigo
Bruno Santolin, Jonatas Mattiazzi e Juliana Meller e dos Conselheiros Suplentes: Francielli Werlang Puhl, Luis Carlos
Martins e Maria Cristina Zanotto e demais presentes: Adrei Saviczki. Às 17:00h o presidente Quim procedeu a abertura
dos trabalhos e solicitou à secretária Francielli que fizesse a leitura do edital de convocação 07/2018 e em seguida, colocou
em aprovação a ata da reunião ordinária de agosto de 2018 a qual foi aprovada sem ressalvas. Seguindo com a reunião,
a palavra é repassada para a vice-presidente do Conselho, Juliana Meller, também coordenadora do Projeto Santa Rosa
Nosso Planeta, que comenta alguns resultados do projeto até então. Juliana comenta que até o fim do mês foir ecolhido
das escolas, 4 mil litros e óleo, com isso são 80 milhões de litrso de água preservados, comenta que há 9 inscrições de
escola infantil, 5 inscrições no ensino médio e 17 escolas no ensino fundamental, somando 28 escolas escritas. O projeto
está na fase de avaliação dos projetos, mídias digitais e ações. Comenta que a Coopersol está recolhendo o óleo nas
escolas e que o encerramento do Projeto será na Jornada Internacional das Águas. Quim comenta que as premiações
estão em licitação e ficou de falar com Adrieli da Unimed sobre colaboração financeira para o projeto. Juliana fala da
mobilização das escolas com o projeto, que estão se esforçando e empolgados com suas ações, Quim comentou com
Juliana para levar até o grupo gestor para fazer uma notícia para divulgar na imprensa os dados do projeto e os seus
resultados. Continuando com a reunião, o presidente falar sobre o Sinaflor, que agora, para manejar árvore nativa, tem
que cadastrar no sistema do IBAMA, em maio saiu uma normativa para que todos os municípios encaminhem para o
Sinaflor suas solicitações, porém, o sistema não está funcionando e os pedidos estão todos parados, comenta que esse
sistema está criando muitas dificuldades, foi criado para os cuidados com a Amazônia, mas abrange todo país, os
municípios através da FAMMURGS conseguiram uma prorrogação de dez dias até dia 17 de setembro para fazerem
licenças, porém depois deverá ser tudo via sistema. Comenta também que já foi conversado com a Dra Ana Paula e com
a FAMMURGS para que nas áreas urbanas seja mais fácil o tramite e que o sistema funcione. O presidente destaca ainda
que tem que haver bom senso, alguns casos são perigosos e complicados para o municipio e para os cidadões, árvoers
em risco de queda, e mesmo assim o IBAMA não abre mão de serem lançadas no sistema, que não funciona. Alegam que
o SINAFLOR está previsto desde 2014, mas o problema principal é que o sistema não funciona. Seguindo com a reunião,
nos assuntos gerais, o presidente fala sobre a alteração da lei do meio ambiente, comenta que a Procuradoria exigiu que
todos os itens fossem novamente analisados, mas que agora já está na Câmara para aprovação. O Conselho do Meio
Ambiente passa a ser de Saneamento e uma das alterações da lei diz que os conselheiros podem ir fazer cursos de
qualificação e serão ressarcidos antecipadamente com recursos. Alguns conselheiros sugerem que a próxima reunião seja
feita junto com o encerramento do Projeto Santa Rosa Nosso Planeta, marcado para o dia 19 de outubro. A conselheira
Cristiane fala da programação da Jornada Internacional da água e convida todos os conselheiros a participarem. O
presidente Quim comenta ainda que a CORSAN teve de triplicar o tratamento da água que vem do Rio Santo Cristo, isso
porque deve estar acontecendo alguma contaminação. A prefeitura e a FEPAM realizaram vistorias, falaram com
moradores mas não acharam nenhum possível indicio de contaminação. Após três dias, voltou ao normal a qualidade da
água do rio. Nada mais tendo para tratar, às 18:52h, o presidente Quim dá por encerrada a reunião. Essa ata vai assinada
pela secretária do CONSEMMA, Francieli Werlang Puhl e pelo Presidente, Quim Fernando Massotti.
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