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ATA NÚMERO 125/2017 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas, 1 

reuniram-se nas dependências da Sala dos Conselhos, os membros do Conselho 2 

Municipal de Meio Ambiente: Cássio Henrique Crestani (Secretaria de Agricultura e 3 

Meio Ambiente), Maiquel Roberto Junges (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), 4 

Edmilson Guadagnin (Sindicato Rural), Juviana Rech (Secretaria de Habitação), Vivian 5 

Vanzin (Secretaria de Habitação), Paulo Roberto Cervi (CORSAN), Vinicíus Toso 6 

(EMATER), Sílvio Renato Godoy Kuhn (Secretaria de Saúde), Mateus Henrique 7 

Barboza (Secretaria de Obras e Saneamento), a responsável pela Sala dos Conselhos 8 

Luciane Kissmann e os servidores do Departamento de Meio Ambiente André Roberto 9 

Muller e Jossana Santos. Cássio iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes 10 

e também agradecendo a expressiva participação dos membros do Conselho nesta 11 

reunião. O primeiro assunto da pauta foi o “Feedback” das ações realizadas durante a 12 

programação do Mês do Meio Ambiente ocorrido em junho. Cássio ressaltou a 13 

participação das empresas patrocinadoras da programação: Roos, Cotrijal, WD 14 

Insumos, Produza Insumos, Sicredi, Stara e Augustin, além dos apoiadores da 15 

programação: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escoteiros Guardiões da Nascente, 16 

Acint, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento e Secretaria Municipal de 17 

Educação. Cássio explicou que as atividades do “mês do meio ambiente” tiveram foco 18 

na educação ambiental, atingindo principalmente os alunos da rede municipal de 19 

ensino. Foi realizado o espetáculo teatral com “A Turma do Dionísio” no pavilhão da 20 

Comunidade Cristo Rei para aproximadamente 550 alunos do primeiro ao terceiro ano 21 

no dia seis de junho. No dia dez de junho foi realizada a tradicional coleta de lixo 22 

eletroeletrônico na Praça Dr. Otto Schmiedt, sendo coletado aproximadamente dez 23 

toneladas de material pela empresa Natusomos da cidade de Horizontina. No dia treze 24 

de junho foi proporcionado aos alunos do quinto ao nono ano uma palestra com a 25 

bióloga Camila Hunning que explanou sobre “O Ser Sustentável”. No dia vinte de 26 

junho aconteceu a apresentação da palestra “A Floresta com Araucárias e seus 27 

Ilustres Representantes” pela equipe do Projeto Papagaio Charão para 28 

aproximadamente 320 alunos dos nonos anos. No dia vinte e oito de junho ocorreu o 29 

encerramento da programação com a apresentação do espetáculo musical “Planetinha 30 

Natureza” com Beto Herrmann para 500 alunos da educação infantil, anos iniciais, 31 

jardim, primeiro e segundos anos de todas escolas do município. Cássio ressaltou que 32 

paralelamente a programação houve a distribuição de trezentas mudas de árvores 33 

nativas em parceira com a empresa Roos e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 34 

sendo que até o dia quinze de agosto chegarão ao município mais mil mudas 35 

repassadas pela empresa Coprel Energia. Jossana comentou sobre o balanço 36 

financeiro da programação, frisando que o total gasto na realização da mesma foi de 37 

onze mil, quarenta reais e cinquenta e quatro centavos, sendo que destes oito mil 38 
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reais foram custeados através dos patrocinadores e o restante através dos recursos 39 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUMMA). Cássio passou para o próximo 40 

assunto da pauta que dizia respeito as ações realizadas pelo Departamento de Meio 41 

Ambiente no mês de julho, sendo estas trabalhos relacionados a remoção de resíduos 42 

depositados irregularmente em dois locais da cidade, um no Bairro Industrial e outro 43 

no Bairro Santo Antônio. No terceiro e último assunto do dia, os assuntos gerais, o 44 

presidente abriu espaço aos conselheiros que tivessem alguma demanda a ser 45 

apresentada. Neste momento, Paulo comentou sobre um endereço no “Loteamento 46 

Madelar” no Bairro Vila Nova, onde foram plantadas no passeio público árvores da 47 

espécie “Canela-doce” muito próximas a rede de distribuição de água da CORSAN, 48 

onde o mesmo teme pela danificação da tubulação pela ação das raízes. Paulo 49 

sugeriu que o proprietário seja notificado para que proceda com a remoção das 50 

mesmas para evitar problemas futuros. Cássio sugeriu que neste caso, a própria 51 

CORSAN pode realizar a solicitação de corte dos vegetais junto ao Departamento de 52 

Meio Ambiente, sendo que no caso de deferimento do pedido, a CORSAN pode 53 

realizar a remoção ou solicitar junto a Secretaria de Obras para que realize o serviço. 54 

Cássio também explicou que esta espécie é considerada inadequada para arborização 55 

urbana, sendo que a listagem das espécies indicadas para o plantio em logradouros 56 

públicos encontra-se na lei municipal que institui o “Programa Passeio Seguro”. Por 57 

fim, Cássio ressaltou que para os novos loteamentos o projeto de arborização 58 

aprovado deve ser executado pelo próprio loteador que é obrigado a proceder com o 59 

plantio das espécies indicadas, não cabendo ao morador do lote esta obrigação. A 60 

próxima reunião ficou agendada para o dia vinte e sete de setembro as dez horas na 61 

Sala dos Conselhos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que 62 

a presente ata segue assinada por mim Cássio Henrique Crestani, presidente do 63 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelos demais membros através da lista de 64 

presença em anexo. Sem mais. 65 


