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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE. Aos oito dias do mês de novembro de dois mil de dezessete, na sala
de reuniões da SEMA , localizada na avenida Cerro Azul, 544 zona 02, no horário das oito
horas e trinta e cinco minutos, compareceram à reunião os conselheiros, Juliane
Aparecida Kerkhoff; Lidia Maria da Fonseca Maróstica; Sandra Nepomuceno; Segeo
Serrano dos Santos; Marcelo Félix Frade; João Pedro Pereira Neto; Luiz Eduardo Borin
Gonçalves, Lilianny Ripke Gaspar; Romulo Behrend. 1.
Encaminhamentos
da
Secretaria Executiva – Apresentação dos novos conselheiros da Seplan (Titular:
Raphael Parra Mendonça e Suplente: Douglas Fabiano Costa de Lima; Proge (Titular:
Marco Antônio Bósio e Suplente: Luciana Sgarbi; e Funverde (Titular: Ana Domingues e
Suplente: José Plinio Silva Filho. 2 Justificativas das ausências: 3 – Aprovação da
Ata anterior - Não foi apresentada ata anterior, aprovação ficou para a próxima reunião.4.
Parecer Técnico sobre diretriz viária lindeira ao Horto Florestal – Foi lido para todos o
parecer elaborados pelas câmaras de Legislação e de Vegetação e aprovado por
unanimidade. 5. Solicitação de apoio da presidente da Coopervidros – Dulcinéia,
Presidente da Coopervidros expõe seu problema em relação ao número de
caminhões e solicita ao COMDEMA recursos para aquisição de veículo. Tal item foi
indeferido pelos conselheiros que recomendaram que fosse estabelecido um
projeto de educação ambiental da SEMA juntamente com as Cooperativas para
melhorar a separação dos recicláveis. 6 - Discussão sobre Projeto de Lei
14089/2017 que trata de corte e pode da arborização urbana – Foi discutido os vários
argumentos desfavoráveis ao projeto de lei e o Conselho emitirá parecer quando o
Prefeito encaminhar a lei para parecer da SEMA, juntamente ficou acordado que o
parecer será em conjunto com os membros da Comissão de Gerenciamento da
Arborização Urbana 7.
Solicitação de correção da Ata da quinta reunião do
COMDEMA para detalhar aprovação do conselho sobre aquisição de veículos – A
diretora Juliane expos que a Ata anterior não estava clara na aprovação da
aquisição dos dois veículos e recomendou a alteração que foi aprovado por todos
os conselheiros, com a única recomendação de que no documento dos veículos
determinasse que foi comprado com recursos do FUMDEMA para ficar em uso
estritamente pela SEMA. 8 Ciência do projeto de educação ambiental para
supressão de exóticas do Parque do Ingá – Foi apresentado um pré-projeto de
educação para supressão das exóticas do Parque do Ingá e Bosque 2 que os
conselheiros tomaram ciência e recomendaram quando do projeto de fato seja remetido
novamente ao COMDEMA 9.
Informes gerais – Sem informes . Lilianny encerra a
reunião a constar lavrou-se a presente ata, que após será lida e assinado pela presidente
e secretária.

