
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - COMDEMA GESTÃO 2020-2021
REALIZADA EM 31/01/2020

NO dia 31 de janeiro de 2020, às 10:00 horas, reuniram-se no salão do Fundo de Solidariedade

de Rio Grande da Serra — situado a Rua do Progresso no 700, os Conselheiros nomeados em
Decreto Municipal no 2.468/2017, para a realização da reunião ordinária do COMDEMA.
Estiveram presentes os seguintes membros: Altair Ventura da Silva, Claudia P. Paranhos, Edson
Carvalho, Francisco Carlos Sans Hernades, Juliana Ferreira, Juliana O. da Silva, Maria A. M.
Falsetti além da Sra. Vivian Valverde Corominas, secretária do COMDEMA e dos
representantes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente: Cláudio Fernando Pereira, Kamila
Ortega de Moraes, Juliana Miranda e Heloise Balhesteros.

Pauta:

l. Leitura e aprovação da ata da reunião realizada no dia 29/11/2019

2. Deliberação sobre proposta de alterações no Regimento Interno do

COMDEMA

3. Escolha do Logotipo do COMDEMA
4. Ações da Secretaria do Verde e Meio Ambiente nos últimos 30 (trinta) dias

5. Sugestões de pautas para reunião de fevereiro de 2020
6. Assuntos diversos

A sessão foi iniciada pela presidente do COMDEMA Sra. Claudia Pinheiro Paranhos e
em seguida, a secretária do COMDEMA, Sra. Vivian Valverde Corominas, passou à leitura da
ata da reunião ordinária realizada em 29/11/2019, que foi aprovada por unanimidade por todos
presentes. Ato contínuo, passou-se à discussão das propostas de alterações do Regimento
Interno do COMDEMA, tendo sido aprovadas nos termos do documento anexo a esta ata, a
saber cópia do "Regimento Interno do COMDEMA" com as novas alterações. Na oportunidade,
a presidente do COMDEMA ressaltou que poderiam ser sugeridas novas alterações ao
Regimento, em momento posterior. As alterações colocadas em votação foram aprovadas por
unanimidade.

Em seguida, foi apresentado pela presidente do COMDEMA diversas sugestões de
logotipos, sendo que, por maioria de votos dos presentes foi eleito o logotipo constante abaixo.
Ressalte-se que os logotipos mais votados são objeto desta ata, como documento em anexo.

Por outro lado, no tocante as ações realizadas pela Secretaria de Verde e Meio
Ambiente nos trinta dias que antecederam a reunião, foi informado que a fiscalização
acompanhou a Vigilância Sanitária na autuação do criador de porcos, na Estrada do Caracu.
Além disso, a fiscalização deu apoio a defesa civil, no caso da inundação na rua Argentina, que
também refletem nas ruas Chile e Estrada do Caracu.

No tocante a sugestões de pautas para reunião de fevereiro, após debates, os membros
presentes sugeriram a inserção em pauta dos seguintes assuntos: a) Solicitar ao representante da
Secretaria de Verde e Meio Ambiente maiores esclarecimentos quanto a transmissão da doença
de Chagas, tendo em vista que em reunião pretérita o sr. Paulo (representante da Secretaria de
Saúde do Município) informou que o gambá seria o hospedeiro da doença; b) Projeto Estrada
Bonita — análise e discussão; c) Birdwatching — Santuário de Pássaros.

Por fim, no que concerne aos Assuntos Diversos, foi explanado pelo vice-presidente do
COMDEMA, sr. Edson, sobre o Projeto Estrada Bonita, que é realizado pelo Município de
Joinville (SC) que tem o escopo de incentivar o turismo rural gerando renda para as família que
vivem na região. Sugeriu-se a inserção do tema em pauta tendo em vista que Projeto semelhante
poderia ser implantado no Município. Ato contínuo, o próprio vice-presidente propos aos
membros do COMDEMA a formação de um grupo para estudar projetos para o Município com
propósito de trazer turismo para a cidade, garantir o desenvolvimento sustentável e com isso
movimentar a atividade económica local, gerando renda para as famílias envolvidas. Enttv osprojetos em que se propos, além do Estrada Bonita, foi a questão de criação de um Santuário dePássaros com escopo de desenvolver o turismo de avistamento de aves (Birdwatching) e aindaser um centro de preservação das espécies apreendidas na região. Além disso, como medidas decompensação ambiental às empresas poluidoras, sugriu-se estudar a possibilidade de criação deuma guarda municipal ambiental. Por fim, foi sugerido que se entrasse em contato com a



I
5

Embrapa para verificar a possibilidade de obtenção de mudas de manacá para arborizar as ruas

da cidade.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo esta ata assinada por mim,

Vivian Valverde Corominas, secretária do COMDEMA e pelo presidente da reunião.

Rio Grande da Serra, 31 de Janeiro de 2020.

Vivian Valverde Corominas
Secretária do COMDEMA

Clau uro Para
Presidente da Reunião
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