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ATA NÚMERO 128/2017 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se nas 1 

dependências da Sala dos Conselhos, os membros do Conselho Municipal de Meio 2 

Ambiente para reunião ordinária. Cássio iniciou a reunião cumprimentando todos os 3 

presentes e também agradecendo a participação dos membros do Conselho nesta 4 

reunião, além de apresentar a nova estagiária do Departamento de Meio Ambiente, a 5 

formanda em Engenharia Ambiental Alice Graebim. O primeiro assunto da pauta foi 6 

referente a revisão da nominata do CMMA, devido a aposentadoria do membro Sílvio 7 

Renato Godoy Kuhn representante da Secretaria de Saúde e da realocação do 8 

membro Mateus Barboza da Secretaria de Obras para a Secretaria de Saúde. O 9 

presidente sugeriu aproveitar e atualizar a portaria que nomeia os conselheiros no mês 10 

de setembro, quando as entidades serão oficiadas a indicarem novos membros (ou 11 

manter os mesmos), ocasião das eleições do CMMA. A sugestão foi acatada de 12 

maneira unânime. O próximo assunto da pauta foi referente as ações do 13 

Departamento de Meio Ambiente nos meses iniciais do ano, a qual destacou-se a 14 

coleta dos depósitos irregulares de lixo do município, totalizando quarenta e cinco 15 

pontos distintos, quarenta metros cúbicos recolhidos a um custo de oito mil reais aos 16 

cofres públicos. Cássio comentou que sentiu-se contente em perceber que a 17 

quantidade de pontos de descarte irregular de lixo diminui em relação ao ano anterior, 18 

bem como a quantidade coleta também foi inferior. Outra ação realizada no início do 19 

ano foi a atualização dos ecopontos de recolhimento de óleo de cozinha, e ampla 20 

divulgação dos novos locais de coleta: EMEF Nossa Senhora de Lourdes no Bairro 21 

Industrial, EMEF Santo Antônio no Bairro Santo Antônio e EMEF Valdomiro Graciano 22 

no Bairro Jardim. Paulo Cervi relatou que a empresa responsável pela coleta realiza o 23 

pagamento pelo óleo recolhido através de cheques nominais a CORSAN, os quais não 24 

podem ser trocados pelo mesmo. Então, o conselheiro sugeriu que seja oficiada a 25 

empresa FAROS para que alterem o nome do beneficiário para APAE, e desta forma 26 

os valores arrecadados possam ser revertidos para esta instituição filantrópica. A 27 

sugestão foi acatada por unanimidade. O próximo assunto debatido na reunião foi 28 

referente ao Projeto Coprel Ecologia, desenvolvido nos municípios parceiros dessa 29 

concessionária de energia, a qual realiza a doação de mudas de árvores nativas aos 30 

municípios em meados de agosto. Cássio informou que este ano Não-Me-Toque será 31 

parceiro no Projeto e receberá as mudas nativas para distribuição. Maiores detalhes a 32 

respeito deste programa serão repassados em no mês de maio, no lançamento oficial 33 

na cidade de Ibirubá. O presidente do CMMA solicitou apoio ao conselheiro Maiquel 34 

Junges, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para manter a parceria 35 

junto a esta instituição com vistas a distribuição das mesmas aos produtores rurais. 36 

Maiquel confirmou novamente a parceria. O assunto seguinte da reunião dizia respeito 37 

a elaboração da programação do “Mês do Meio Ambiente” em junho. Cássio comentou 38 
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que estão sendo estudadas as datas de atividades que envolverão escolas, entidades 39 

e clubes de serviços. Serão realizadas palestras, espetáculo musical, campanha de 40 

coleta de lixo eletroeletrônico no dia vinte e três de junho e o lançamento de um 41 

programa de educação ambiental intitulado “Arboriza Não-Me-Toque”. Este último terá 42 

o objetivo de enriquecer a arborização urbana com o plantio de mudas de árvores no 43 

passeio público em canteiros que atualmente encontram-se desocupados, seguindo as 44 

diretrizes da Lei do Passeio Seguro. O Programa possivelmente contará com o apoio 45 

do Grupo de Escoteiros Guardiões da Nascente, Rotaract e Interact. Paulo comentou 46 

que num segundo momento as árvores mortas que situam-se no passeio público 47 

também poderiam ser removidas. O último assunto tratado na reunião foram os 48 

assuntos gerais. Cássio comentou sobre a publicação da Resolução CONSEMA nº 49 

372/2018 que revoga a antiga Resolução CONSEMA nº 288/2014 que define as 50 

atividades consideradas de impacto local e licenciáveis pelo município. O mesmo não 51 

quis entrar em detalhes sobre as principais mudanças porque ainda existem muitas 52 

dúvidas que deverão ser sanadas no final deste mês em um evento promovido pela 53 

FAMURS em Porto Alegre. Paulo comentou sobre o desnível no novo passeio público 54 

construído em frente as empresas GESA, Quero-Quero e Edifício Solar Kissmann que 55 

podem oferecer risco aos transeuntes. Os conselheiros entenderam pertinente esta 56 

consideração, mas que o assunto deveria ser tratado juntamente ao setor de 57 

fiscalização de obras municipal. Outros exemplos de passeios públicos obstruídos 58 

foram citados como o existente na esquina entre as ruas Alferes Rodrigo e São 59 

Francisco Solano, a qual já foi solicitado através de ofício, ao prefeito Armando para 60 

que delegue ao setor pertinente para as providências cabíveis. Decidiu-se também 61 

que as reuniões deste Conselho serão mantidas bimensalmente, nas últimas quartas-62 

feiras de cada mês às nove horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, foi 63 

encerrada a reunião, sendo que a presente ata segue assinada por mim Cássio 64 

Henrique Crestani, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e a lista com 65 

os demais presentes segue em anexo. Sem mais. 66 


