Aos dezesseis dias do mês de outubro 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, Marcos Cartana, Cristiane Loebens, Luiz Pedro Trevisan, Nelson DellA
Valle, Frederico Batistella, Rodrigo Bruno Santolin, Jonatas Mattiazzi, Betuel Brun Sauer e Juliana Meller e dos
Conselheiros Suplentes: Francielli Werlang Puhl, Nei Rotta, Luis Carlos Martins e Maria Cristina Zanotto. Às 17:00h o
presidente Quim procedeu a abertura dos trabalhos e solicitou à secretária Francielli que fizesse a leitura do edital de
convocação 08/2018 e em seguida, informou que as atas de setembro e outubro serão repassadas por e-mail para análise
dos conselheiros e serão aprovadas na reunião de novembro. Seguindo com a reunião, o presidente Quim, comenta quanto
ao orçamento para o CONSEMMA em 2019, diz que tem disponivel em torno de um milhao de reais, empenhados em torno
de 70 mil reais e que a projeção de arrecadação para 2019 é de 300 mil reais. Explica que nem todas aprovações de 2017
foram compradas em 2018, mas que haveria um saldo de 600 mil reais de qualquer forma. O conselheiro Frederico pede
sobre a compra do trator e da maquina para arrancar tocos, Quim comenta que não foram adquiridos pois o trator ficou em
torno de 400 mil reais, muito caro e mais do que foi aprovado no Conselho. Dessa forma, o presidente apresenta uma meta
para ocupar os recursos do CONSEMMA para o ano de 2019: mudas para arborização urbana R$20.000,00 (Vinte Mil
Reais), Projeto Bem Estar Animal R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Patrulheiro Ambiental Mirim R$25.000,00 (Vinte e
Cinco Mil Reais), Projeto Santa Rosa Nosso Planeta R$33.000,00 ( Trinta e Três Mil Reais), Análises de Solo e Água
R$10.000,00 (Dez Mil Reais), Conteineres e Lixeiras R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Eventos e Palestrantes
R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), Treinamento de Conselheiros R$10.000,00 ( Dez Mil Reais), Material de Educação
Ambiental R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), Placas Educativas R$10.000,00 (Dez Mil Reais), Treinamento de Servidores
R$15.000,00 (Quinze Mil Reais) e compra de área para reflorestamento R$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). Os
conselheiros tiram algumas dúvidas quanto as propostas do orçamento, questionam o valor da análise de água e solo,
Juliana comenta que as análises da Cascata do rio Santo Cristo devem ser feitas também. Cristiane fala do monitoramento
da ANA, que já estão sendo feitos e podem servir como parâmetro. Juliana sugere aumentar o valor para essas análises,
Betuel questiona se existe um ponto amis crítico e o presidente comenta que após a passagem pelo perímetro urbano
quando os rios recebem cargas de esgoto, os pontos são mais críticos, Nesse momento, os conselheiros decidem
aumentar o valor das analises de água e solo para R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), Os demais itens do orçamento para
2019 são aprovados sem ressalvas. Seguindo com a reunião, Cristiane sugere que o CONSEMMA auxilie e se una ao
Comite do Turvo para organizar a Jornada Internacional da Água, Quim explica que o município teria que ser promotor do
evento, mas que há essa possibilidade. Juliana comenta que a ONG Terra Verde organizou um estudo com a presença de
um advogado sobre os orçamentos públicos, diz que para ocupar os recursos, pode ser feita uma chamada pública para
as instituições para determinado segmento. Seguindo com a reunião, o presidente comenta sobre o item da compra da
área para reflorestamento, diz que hoje há dificuldade em monitorar e fiscalizar as compensações, comenta ainda que o
município tem que indicar a área para compensação, conforme prevê a legislação, mas agora querem que quando a pessoa
não puder plantar uma árvore, que pague uma taxa ambiental para o município fazê-la, que essa taxa entrará diretamente
na conta do Fundo de Meio Ambiente específica para compra de terras e mudas. Betuel questiona porquê o bosque do
Parque foi fechado, que antes era ocupado e agora não tem mais como entrar, comenta que antes as pessoas ocupavam
bastante, Quim explica que o bosque estava ficando velho, e para se manter, tem que deixar com que as mudas novas
peguem, esse foi um dos motivos para o fechamento e recuperação da área, senao em alguns anos o bosque sumiria.
Betuel justifica que o contato com a natureza é fundamental para as crianças e que utilizando essas áreas a educação
ambiental seria realizada na prática. Assuntos Gerais, Quim convida todos os conselheiros para a Jornada Internacional
da água, Cristiane destaca a presença do Mirelles, e a regularização dos poços, que serão financiados pelo estado o uso
e a outorga da água. O presidente ainda comenta sobre a licitação das Tvs pro projeto Santa Rosa Nosso Planeta, que
acabou dando deserta e será reencaminhada. Nada mais tendo para tratar, às 18:15h, 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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