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ATA NÚMERO 122/2016 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta 1 

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

Conselho Municipal de Meio Ambiente: Cássio Crestani, Paulo Cervi, Juviana Rech, 3 

Maiquel Junges e a coordenadora da Sala dos Conselhos Luciane Kissmann. Cássio 4 

iniciou a reunião cumprimentando os presentes e explanando sobre a campanha de 5 

coleta de lixo eletroeletrônico, realizada no último dia doze deste mês, junto a 6 

programação da Expo Não-Me-Toque. Novamente a campanha foi um sucesso, tendo 7 

sido recolhido aproximadamente dez toneladas de resíduos que terão destinação 8 

ambientalmente correta. Cássio informou que a empresa responsável pela coleta foi a 9 

Natusomos do município de Horizontina, não tendo custo na sua contratação. Cássio 10 

também relatou que segundo esta empresa, os resíduos coletados no município ao 11 

contrário de outros, apresentam-se intactos e por este motivo é possível retirar os 12 

materiais que possuem valor econômico do seu interior. Paulo sugeriu que seja 13 

instalado no município um container ou semelhante, onde os munícipes possam 14 

descartar o lixo eletroeletrônico. Comentou-se paralelo a isso, entre os presentes, que 15 

no final da Rua Centenário, no Bairro Ipiranga, está sendo formado uma espécie de 16 

depósito de carcaças de veículos. Cássio relatou que em outro ponto da cidade, no 17 

Bairro Santo Antônio, um empreendedor também deposita carcaças de veículos a céu 18 

aberto e que o mesmo após ter sido multado não procedeu com a retirada, sendo 19 

neste caso oficiado o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis. Cássio 20 

informou que a dificuldade que o munícipio enfrenta no sentido de realizar a remoção 21 

de tais veículos diz respeito a procedência dos mesmos, sendo necessário o auxílio da 22 

polícia para identificação. Juviana informou, conforme solicitado pelos membros na 23 

última reunião do Conselho, o saldo do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUMMA) 24 

que gira em torno de R$ 52.093,63 (cinquenta e dois mil e noventa e três reais com 25 

sessenta e três centavos). Cássio mostrou na apresentação sobre a página do CMMA 26 

no site da Prefeitura Municipal, onde o público pode acessar as atas das reuniões. 27 

Cássio trouxe a pauta o assunto referente a instalação de aterro sanitário por parte da 28 

empresa CRVR (Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos) no município 29 

de Victor Graeff, que afetará direta e indiretamente a população de Não-Me-Toque. O 30 

mesmo informou os dados referentes ao empreendimento que se instalará em uma 31 

área de cinquenta e um hectares as margens da BR-386, com capacidade de 32 

recebimento de setecentas toneladas de lixo por dia, na localidade de São José da 33 

Glória. Cássio comentou que esta empresa possui quatro unidades de recebimento de 34 

resíduos no estado do Rio Grande do Sul que atendem duzentos e cinquenta 35 

munícipios, sendo responsável pela destinação de em torno de setenta por cento do 36 

lixo produzido em todo Estado. Paulo comentou que pretende trazer um representante 37 

da empresa CRVR para debater este assunto junto a reunião do Comitê de 38 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí (COAJU) a ser realizada no mês de 39 
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dezembro. Cássio apresentou um áudio de entrevista, gravado pela Rádio 90.9 FM, 40 

onde a estudante Veridiane Marquetti, que representa os moradores dos arredores do 41 

local onde o empreendimento pretende instalar-se comenta da insegurança que os 42 

mesmos possuem frente aos impactos negativos que poderão ser gerados. A 43 

estudante ainda relatou na entrevista que a população dos arredores não está 44 

satisfeita e pretende levar adiante a discussão. A próxima reunião do Conselho ficou 45 

agendada para o dia vinte e dois de fevereiro às oito horas e trinta minutos, na Sala 46 

dos Conselhos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que a 47 

presente ata segue assinada por mim Cássio Henrique Crestani, presidente do 48 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. 49 


