1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE- COMDEMA. Realizada aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e
dezessete, as nove horas e cinco minutos no auditório Helio Moreira, térreo do Paço Municipal.
Compareceram a esta reunião: Lilianny Ripke Gaspar, representando CREA e presidente deste
conselho, Jaime Dallagnol, secretário de Meio Ambiente, Lidia Maróstica, representante do
CRBio, Milton Figueiredo representante COPEL, Izabel Cristina dos Santos, representante
SEDUC, João Karlos Locastro, representante da FEITEP, Romulo Berhend, representante
Unicesumar, Segeo Serrano, representante SANEPAR, Marcelo Felix Frade, representante
ACIM, Joaquim Nereu Girardi e Paulo Milagres, representantes EMATER, Rogério Barbosa de
Lima, secretário executivo deste conselho, Luiz Eduardo Borin Gonçalves representando FIEP.
Primeiro item da pauta: encaminhamentos da secretaria executiva; Lilianny fala sobre a
abertura da campanha contra queimadas, promovido pela SEMA, diz que nenhum dos
integrantes do COMDEMA compareceu a solenidade, apesar do convite, Jaime convidou o
COMDEMA para os outros eventos no decorrer da campanha, bem como a solenidade de
encerramento no dia 10 de outubro. Segundo item da pauta: justificativas de ausências;
Elpídio G. Serra, em viagem, Sandra Nepumuceno, em viagem, Natália Egea e Paulo Tomaz
representantes da COCAMAR, estavam em reunião corporativa, Elenice Tavares Abreu em
curso pela UEM. Terceiro item da pauta: Aprovação da Ata da segunda reunião
extraordinária; Lilianny confirma se todos os presentes receberam por e-mail a Ata da
segunda reunião extraordinária, se todos estão de acordo, e se há alguma objeção, houve
unânime aprovação e nenhuma objeção. Quarto item da pauta: resposta do pedido de
Parecer sobre o projeto de Lei nº1657/2017. Rogério informou que houve reunião da Câmara
legislativa deste conselho para elaboração do parecer técnico do referido projeto de lei, e
Letícia, representante da OAB fez a revisão final, Rogério leu o parecer em voz alta a todos os
presentes, este parecer foi anexado ao processo que tramita, juntamente com a moção contrária,
na SEPLAN, Lilianny informou que dois, dos três vereadores que assinaram o projeto, já
retiraram seu nome, e que o processo ainda está tramitando, que o COMDEMA não deve se
restringir somente a área urbana de nossa cidade, mas sim, fiscalizar as construções irregulares
em fundos de vale, que este conselho se junte ao CREA, do qual já ofereceu apoio, para
fiscalizar, independentemente das condições financeiras do morador, Lilianny enfatizou ainda
que há um caso de construção irregular em fundo de vale em que o Ministério Público deu o
parecer favorável a demolição, da área que ultrapassa os 30 metros, que é o caso da associação
Água Viva, que o COMDEMA use deste procedente para cobrar fiscalização dos demais casos
irregulares. Quinto item da pauta: denúncia de construção dentro de Área de Preservação
Permanente; Lilianny fala sobre uma construção irregular de uma casa próxima a um fundo
de vale, e pede fiscalização, Jaime informa que, para haja uma fiscalização, tem que ser em
forma de denúncia formal, contendo a localização exata, para que se possa abrir um processo na
SEMA, e através deste ser feito uma fiscalização e um parecer técnico. Lilianny ainda pede ao
Sr. Jaime, que fiscalize através de imagens via satélite essas irregularidades, Jaime responde
que paulatinamente é possível, mas que há deficit de recursos humanos para fiscalizar a todas as
construções agora. Lídia aproveita a oportunidade para lembrar da erosão do bosque II, causada
pela impermeabilização urbana, diz que não resolve fazer um plano de manejo e guardar na
gaveta, pede providências, Lilianny diz que é preciso que a SEPLAN esteja junto, pois este é
um problema que diz respeito as construções, tem que se pensar no futuro, como galeria de
águas pluviais corretas. Lilianny ainda diz que o COMDEMA é a favor da abertura do horto,
desde que seja para atrair turismo, através de atrações turísticas equivalentes ao dos grandes
parques internacionais, que seja feito a alteração do plano de manejo do bosque II para que
estas ações sejam contempladas. Jaime enfatiza que não somente este plano de manejo seja
alterado, mas que se altere também o plano de manejo do Parque do Ingá, pois algumas ações
são negadas, porque é vetada atrações como as que contém musicas, que deve ser repensando.
Todos concordam. Sexto item da pauta: informes gerais; não houve manifestações de
informes. Às dez horas e dez minutos, encerra a reunião. Eu, Rosileide Orioli, estagiária na
Secretaria de Meio Ambiente, sob matrícula 508147, lavrei a presente ata, que, após ser lida e
aprovada por todos, será assinada pela presidente deste conselho.

