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ATA DA 1a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA
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Ao nono dia do mês de Março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, nas
instalações da sala de reuniões maior do Paço Municipal, compareceram à
reunião do COMDEMA os conselheiros representantes das seguintes
instituições: SEMA, CRBIO, SEDUC, SECRETARIA DE SAÚDE, EMATER,
SANEPAR, COPEL, COCAMAR, ACIM, SINDICATO DOS TRABALHADORES,
FIEP,OAB, CREA, INSTITUTO CIDADE CANÇÃO, UNICESUMAR. Ausentes
com justificativa: UEM e CODEM . Ausentes sem justificativa: FEITEP, IAP,
CÂMARA e OAB. PAUTA: 1. Aprovação da ata da primeira reunião do
COMDEMA de 2017. 2. Justificativas de ausências. 3. Análise da Resolução
das Diretrizes do Licenciamento Ambiental Municipal. 4. Apresentação do
relator da Resolução sobre reabertura do prazo do Plano Gestor de
Arborização Urbana. 5. Eleição para Secretário do COMDEMA. 6. Informes
gerais. Primeiro Item, aprovação da primeira de dois mil de dezessete foi
adiada para próxima reunião. Segundo item, O Secretário Executivo Rogério
iniciou a reunião discorrendo as ausências e justificativas, logo foram
informadas as indicações para conselheiros das entidades SEMUSP e
CÂMARA MUNICIPAL. Terceiro item, Análise da Resolução das Diretrizes do
Licenciamento Ambiental Municipal, adiado para reuniões futuras. Quarto Item,
leu-se a resolução sobre o plano Gestor de Arborização Municipal, os
conselheiros validaram os prazos indicados e realizaram
votação de
representantes para o acompanhamento do plano, sendo indicados 1 (um)
Titular e 1 (um) Suplente; Foram aprovados pelo conselho como titular Roberto
Ponce Martins e suplente Joaquim Nereu Girardi. Quinto Item, após
deliberação os conselheiros indicaram e ratificaram a conselheira Letícia
Raquel Kochepki de Brito como Secretária do COMDEMA. Sexto item informes
gerais, os conselheiros exporão seu parecer sobre a análise de uma multa de
poluição sonora aplicada em um açougue da região, o parecer técnico foi
sancionado e decidiu-se que a Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar
Animal apresentaria segunda avaliação; Deliberou-se a oficialização da
reabertura do Conselho de Unidades de Conservação, que possui por direito
uma cadeira como ouvinte no COMDEMA, Rogel (suplente da SEMA) explicou
que esse conselho encontra contratempos em sua estrutura administrativa,
porém, após a regularização poderá entrar vigência pelo poder público e a
verba destinada a ele será vinculo ao FUNDEMA; Em pauta foi exposto sobre à
ativação do site COMDEMA, o Secretário Executivo aclarou que conforme o
regimento interno do conselho todas as atas, resoluções e deliberações devem
ser publicadas em sitio virtual à instrução da população, sendo o conselho
responsável por oficializar ao poder público a manutenção e instalação do site
devido os custos, pois, exprimiu-se ser inviável utilização dos recursos
FUNDEMA, após manifestações validou-se o vinculo do site COMDEMA com o
Portal de Meio Ambiente.Sendo o que tinham a tratar, a Presidente encerrou a
reunião às quinze horas e quatro minutos.

