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ATA NÚMERO 124/2017 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-1 

se nas dependências da Sala dos Conselhos os membros do Conselho Municipal de 2 

Meio Ambiente: Cássio Crestani, Roberto Barboza, Maiquel Junges, Sílvio Van Vught, 3 

Anderson Portela, Juviana Rech, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Pedro 4 

Paulo Nienow, a Agente Ambiental Jossana Santos e a Coordenadora da Sala dos 5 

Conselhos Luciane Kissmann. Cássio iniciou a reunião cumprimentando os membros 6 

e agradecendo a presença de cada um. O primeiro assunto da pauta foi a 7 

apresentação do PPA (Plano Plurianual) para o quadriênio 2018-2021. Jossana 8 

explicou sobre os valores das ações relativas a proteção do meio ambiente, as quais 9 

já foram aprovadas em audiência pública realizada nas dependências da Prefeitura 10 

Municipal. O Secretário Pedro Paulo comentou que o público que participou desta 11 

audiência pode escolher uma ação adicional para o plano, a qual foi escolhida através 12 

do voto a ação/produto “Programa Municipal de Educação Ambiental”, sendo 13 

destinado cinquenta mil reais para a mesma. Jossana também destacou que 14 

posteriormente o Conselho do Meio Ambiente pode discutir quais ações de educação 15 

ambiental podem ser desenvolvidas no município. Cássio informou da necessidade de 16 

aprovação do PPA por parte deste Conselho para ser homologado em Resolução, 17 

sugerindo que se algum conselheiro tivesse algo em contrário que se manifestasse. 18 

Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o Plano Plurianual para as ações 19 

do Meio Ambiente foi aprovado pelo Conselho. O próximo assunto da pauta foi a 20 

apresentação das atividades do mês do Meio Ambiente. Cássio destacou que o Dia 21 

Mundial do Meio Ambiente é comemorado dia cinco de junho, mas em Não-Me-Toque 22 

a programação se estende durante todo mês. O presidente ainda informou que o 23 

enfoque das atividades são sempre voltadas para a educação ambiental, priorizando 24 

as escolas do município. Cássio e Jossana comentaram um pouco sobre cada 25 

atividade e também convidaram os membros a participarem, principalmente no dia dez 26 

de junho, o qual terá a coleta de resíduos eletroeletrônicos junto a Praça Dr. Otto 27 

Schmiedt que contará também com o apoio do Grupo de Escoteiros Guardiões da 28 

Nascente. O último assunto tratado na reunião, os assuntos gerais, falou-se da 29 

aquisição do veículo leve para o Departamento do Meio Ambiente, o qual o vice-30 

prefeito Pedro Paulo, em conversa informal com o Secretário Pedro Nienow sinalizou 31 

de maneira positiva esta compra para o segundo semestre deste ano. Referente a 32 

sugestão de ser feito um ofício aos estabelecimentos que comercializam lâmpadas no 33 

munícipio, Cássio relatou que o Conselho de Meio Ambiente manifestou-se contra a 34 

realização de mais uma campanha de recolhimento (conforme ata n° 123/2017), 35 

porém a administração municipal estuda a possibilidade de ser realizada mais uma, a 36 

qual seria a última para destinar as lâmpadas estocadas no município. Caso seja 37 

realizada, todos os estabelecimentos que fazem a comercialização das mesmas serão 38 

comunicados que deverão promover a logística reversa nos termos da legislação 39 

ambiental vigente. Neste mesmo sentido, Cássio comunicou que as borracharias e 40 
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demais comércios que vendem pneus no município serão convocados para que 41 

implantem um sistema de logística reversa, não mais responsabilizando a 42 

administração municipal com o ônus da destinação do bem inservível. Por fim, Maiquel 43 

sugeriu que o horário da próxima reunião a ser realizada no dia vinte e seis de julho 44 

seja ajustado para as dez horas da manhã, sendo aprovado por todos os presentes. 45 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que a presente ata segue 46 

assinada por mim Cássio Henrique Crestani, presidente do Conselho Municipal de 47 

Meio Ambiente e pelos demais membros. 48 


