CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE JAHU

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019

DATA/HORA:- 04 de junho de 2019, às 17,00 horas. LOCAL:- Museu Municipal José
Raphael Toscano. CONVOCAÇÃO:- Conselheiros convocados via e-mail de 29/05/2019.

ORDEM DO DIA:- 1 – Apreciação, discussão e votação da ata da reunião anterior,
realizada em 07/05/2019;
Regimento Interno;
Câmaras Técnicas;

2 – Apreciação e discussão das propostas de alterações no

3 – Apreciação e discussão das análises apresentadas pelas
4 – Outros assuntos de interesse do Conselho. PRESENÇAS:-

Presença de 19 (dezenove) conselheiros conforme assinaturas na Lista de Presenças.

MESA DIRETORA:- Presidente – Valéria Lopes Rodrigues, Vice-Presidente – Luiz
Fernando Dias da Silva e Secretário – Paulo Roberto Ferrari. - DELIBERAÇÕES:- 1 –
Discutida e analisada, a ata da reunião realizada em 07/05/2019 foi aprovada pela
unanimidade dos presentes;

2 – Deliberou-se que as propostas de alteração no

Regimento Interno fossem melhor analisadas e discutidas em reuniões futuras;

3–

Foram analisados dois relatórios formalizados pela Câmara Técnica de Arborização
contendo os seguintes conteúdos:-

A – Árvore da Praça de Igreja de Santa Cruz no

Distrito de Potunduva – Supressão da árvore e imediata remoção, mediante
apresentação ao COMDEMA de projeto paisagístico para compensação da derrubada.

B

– Árvore localizada no pátio da Escola Pádua Sales – Poda só para o levantamento da
copa, com retirada apenas de ramos e não de galhos primários, evitando-se a
descaracterização da espécie e a perda de equilíbrio. Complementar os serviços com
outras medidas para afugentar o grande número de pombos que se abrigam na árvore.

4 – Outros assuntos suscitados na reunião :- A – O Conselheiro Laércio Cecato,
comdemajahu@gmail.com.
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informou ter havido reunião no Paço Municipal, com participação de representantes de
todas Secretarias envolvidas, onde deliberou-se sobre os procedimentos mais
adequados para solução da grande população de pombos que abrigam em árvore
localizada no pátio da Escola Pádua Sales e em outras espécies posicionadas nas
imediações. Sugeriu-se que o COMDEMA requeresse à Secretaria da Educação para
obtenção de cópia da ata da reunião.

B – Foi consultado o conselheiro presente, André

Ximenes Cury, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, sobre o grande volume de lixo
e entulho depositados nas imediações da escola do SESI, no Jardim Pedro Ometto.
Este informou que o local ainda não havia sido saneado, mas que a Prefeitura Municipal
estava lançando o Programa Cidade Limpa, a partir de 15 de junho de 2019, e que o
Jardim Pedro Ometto e imediações, seriam os primeiros bairros a serem atendidos.

C–

O coordenador da Câmara Técnica de Arborização, informou não ter elaborado
relatórios sobre podas ou supressões de árvores em viela do Jardim Jorge Atalla,
imediações da APAE e Praça Tancredo Neves, comprometendo-se a apresentá-los na
próxima reunião.

D – A Sra. Presidente solicitou empenho da Câmara Técnica de

Legislação, no sentido de agilizar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 638/2018,
que trata do uso do glifosato.

E – Foi solicitado que o representante do Instituto Pró

Terra se pronunciasse no máximo na próxima reunião, com relação a indicação de área
para projeto de Compensação Ambiental, formalizada pela Rodovia Paulista/Arteris.

ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os
presentes. Jahu – 04 de junho de 2019.
Valéria Lopes Rodrigues

Paulo Roberto Ferrari

comdemajahu@gmail.com.

Luiz Fernando Dias da Silva

André Fernando Cazeiro

André Ximenes Cury
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Carlos Alberto Martins Peres

Denílson Heladio Vitti

Karina Paixão Alves de Campos

Luiz Fernando Dias da Silva

Debora Sangeroti

Flavia Cardoso França

Laercio Valdir Cecato

Renan Floret Turini Claro

Fabiano Pinto

José Alécio Spilari Fraga

Nelson Alexandre Braga da Costa

Robson Roberto Volpato

comdemajahu@gmail.com.

Noel Scalco

Rodrigo Campanha Ávila Franco
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