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SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE – COMDEMA. Realizada aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete as
14 horas e trinta e três minutos na sala de reuniões da SEPLAN, no terceiro piso do Paço Municipal.
Compareceram a esta reunião, Lilliany Ripke Gaspar, representante CREA e presidente deste
conselho, Leticia Kochepki de Brito representante OAB, Ana Claudia da Mata, representante
CRBio, José Plinio Silva Filho, diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Jaime Dallagnol,
representando a Secretaria de Meio Ambiente, Elenice Tavares Abreu representando UEM, Milton
Figueiredo representando COPEL, Rogério Barbosa de Lima, da Secretaria de Meio Ambiente e
secretário executivo deste conselho, Sandra Nepumuceno Cardoso representando CODEM, Izabel
Cristina dos Santos representando Secretaria de Educação, Luiz Paulo Tomaz e Natália Paganini
representando Cocamar, João karlos Locastro representando FEITEP, Paulo Milagres representando
CREA. Para o primeiro item da pauta, aprovação das atas das reuniões ordinárias terceira, quarta,
quinta e sexta, todos leram e concordaram, todos aprovaram todas as atas por unanimidade.
Segundo item da pauta: justificativas de ausências, Romulo, representante titular da Unicesumar
justificou sua ausência pois estava viajando a trabalho. Terceiro item da pauta: moção contrária a
lei 1657/2017 que refere-se a redução áreas verdes do município de trinta para quinze metros, e de
cinquenta para trinta metros da nascente, foi protocolado por este conselho na Câmara Municipal e
na Secretaria de Planejamento uma moção de repúdio, foi recomendado que este conselho faça
também um parecer técnico para que este seja protocolado na SEPLAN – Secretaria de
Planejamento e anexado a referida moção, todos concordaram em convocarr a Câmara técnica
deste conselho para uma reunião extraordinária no intuito de elaborar o parecer técnico. Quarto
item da pauta: informes gerais: Lilianny informa que o CREA está completando 70 anos de
aniversário e distribuiu cartazes, com informações. As quatorze horas e quarenta e oito minutos
encerra a mesma. Eu, Rosileide Orioli, estagiária sob matrícula 508147, na Secretaria de Meio
Ambiente, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada por todos, será assinada pela
presidente deste conselho.---------------------------------------------------------------------

