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COMDEMA
Conselho Municipal do Meio Ambiente – SL
Ata n º 14/2017
Reunião Ordinária de 05 de dezembro de 2017
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito
horas e trinta minutos, em primeira chamada, na sede do Museu do Rio, sito à Rua da Praia,
n.º 52 em São Leopoldo, atendendo a convocação do Secretário Municipal do Meio
Ambiente, Darci Zanini, Presidente do Conselho, realizou-se a reunião do COMDEMA.
Presentes os conselheiros identificados na lista de presença anexa e relacionados ao final,
com a seguinte pauta: 1 - Leitura e aprovação da Ata nº 13 – Audiência Pública; 2 –
Projeto dos Entrepostos - construção de três entrepostos (Diretoria de Resíduos
Sólidos); 3 - Relatório da Prestação de Contas da SEMMAM 2017 - Atividades e
finanças; 4 - Caderno de Resoluções da IV Conferência Municipal do Meio Ambiente;
5 - Atividade dos 11 anos do Parque Imperatriz Leopoldina -- Dia 9: Trilhas Ecológicas,
Educação Ambiental -- Dia 10: Mateada e Posse dos integrantes da AAJB; 6 Relatório do FALP e EEBA; 7 - Assuntos gerais. Secretário Darci Zanini abriu a reunião
detalhando a pauta e solicitando se os conselheiros tem algum assunto geral, Nilton César
da Guarda Civil Municipal disse que tem um assunto geral sobre a viatura da GCM. André
Zagonel, da UPAN, disse que tem um sugestão de pauta. Darci Zanini sugeriu o assunto
cronograma de trabalho do COMDEMA para 2018. 1 - Leitura e aprovação da Ata nº 13
– Audiência Pública; Darci Zanini falou sobre a ata, explicou sobre os detalhes da
audiência pública, onde foram situadas uma a uma das 4 UC’s. Diz que, com duas Unidades
de Conservação e duas Reservas, são Leopoldo passa a ser referência nacional em
Unidades de Conservação municipais. Após consulta aos conselheiros, a ata é aprovada
sem nenhuma objeção. Darci Zanini explicou sobre o IUC LAC, detalhou como foi a seleção
do Programa e os 5 municípios brasileiros selecionados para participar da cooperação
técnica e para irem ao evento em Bruxelas. Disse que os parceiros de São Leopoldo no
programa são municípios do eixo atlântico, Viana do Castelo e Braga. Estes municípios irão
realizar uma visita técnica no Brasil a partir de março. Disse que em janeiro de 2018 será
realizado um seminário para determinar os temas que serão trabalhados com a União
Européia, para o qual COMDEMA será convidado. Na primeira conversa com o Município
português de Viana do Castelo, Darci relata que eles irão propor o tema energia renovável,
já que tem experiência com energia eólica. Disse que isso será definido no seminário para
preparar a missão de receber os representantes das cidades europeias que virão em
marco. Darci Zanini disse que são Leopoldo retomou a participação nas entidades nacionais
no CONAMA, através da ANAMMA. Disse que São Leopoldo é um dos 3 municípios da
região sul eleitos para participar do CONAMA. Essa participação é importante neste
momento de desmonte da legislação ambiental brasileira. Falou sobre a presença da
SEMMAM no Pré-CONAMA, reunião que acontece antes do CONAMA. Relatou sobre oficio
protocolado no Ministério do Meio Ambiente solicitando o cadastramento do o Parque
Municipal Banhado da Imperatriz no SNUC – Sistema nacional de Unidades de
Conservação. Das 11 câmaras técnicas presentes no CONAMA, a ANAMMA participa de
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3, e esta participação será ampliada para 5 Câmaras Técnicas, a definir na próxima reunião.
3 - Relatório da Prestação de Contas da SEMMAM 2017 - Atividades e finanças;
Joel Garcia relata que a cada dois dias a SEMMAM participa de uma atividade, pois foi um
ano movimentado neste sentido. Apresentou um relatório sobre as atividades da SEMMAM
no ano de 2017, dando destaque para a assinatura da adesão de São Leopoldo ao ICLEI,
e ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Mostrou o demonstrativo de contas
do FUNDEMA, onde detalhou os valores arrecadados e empenhados. Com observação do
Darci Zanini que não aparece neste demonstrativo os valores do fundo utilizados para
outros fins, então este demonstrativo é só do exercício de 2017. O mês que mais teve
arrecadação foi o mês de maio. Foram detalhadas as fontes de receita do FUNDEMA. A
seguir, a Assessora Jurídica da SEMMAM, Carina Sedrez apresentou a prestação de contas
do setor jurídico, onde detalhou os TAC’s e TCV’s. Disse que esses TAC’s e TCV’s
reverteram ao meio ambiente, após avaliação das necessidades da secretaria, os seguintes
itens: três computadores, devidamente patrimoniados, seis mudas de magnólia branca,
doze lixeiras, um computador e uma impressora, uma roçadeira e a reforma da base
ecológica. Os TAC’s reverteram R$ 25.762 para a SEMMAM os TCV’S somam R$ 8.379
revertidos ao meio ambiente. Os TCV’S também foram compensados com: Uma betoneira
250 litros, um computador e uma impressora multifuncional. A seguir, Eduardo Mattes da
Fiscalização da SEMMAM apresentou uma prestação de contas da diretoria, onde mostrou
fotos de crimes ambientais e fotos de gaiolas apreendidas. Relatou que a SEMMAM é muito
requisitada pelo Ibama no sentido de autuar o cativeiro de animais silvestres, onde mostrou
fotos de maus tratos aos animais, fotos de disposição irregular de resíduos, de lançamentos
irregulares de efluentes, avanços da ação antrópica sobre áreas úmidas e APP’s, relatou
sobre frequentes problemas de ruídos com igrejas, sons automotivos e bares. Apresentou
um levantamento das ações fiscais no período de 2017. Destacou um aumento nos
pareceres de julgamento, pois existiam muitos em aberto, e então isso foi priorizado e o
resultado foi que a arrecadação com DARM praticamente triplicou com relação a 2016.
Destacou que as principais ações fiscais são motivadas por ausência de licença, seguido
de abandono de imóvel e supressão arbórea. Detalhou também os bairros que mais
demandam ações fiscais: 1: Feitoria; 2: sem bairro definido (leito do rio, diques ou divisas
entre bairros;) 3: Scharlau; 4: Centro; 5: Arroio da Manteiga. Darci Zanini consulta os
conselheiros sobre a prestação de contas do FUNDEMA. Sem nenhuma objeção, a
prestação foi aprovada. 4 - Caderno de Resoluções da IV Conferência Municipal do
Meio Ambiente; Joel Garcia distribuiu o caderno de resoluções da IV Conferência de Meio
Ambiente e Saneamento e relata que as atas estão no site da prefeitura. Disse também que
os certificados estarão prontos e distribuídos por email a partir de janeiro, no formato PDF.
5 - Atividade dos 11 anos do Parque Imperatriz Leopoldina; Darci Zanini disse que por
causa da grande demanda de atividades durante o ano, o aniversário do parque será uma
atividade simples, e que estão todos convidados para uma visita ao maior parque da região
metropolitana. Após, é apresentada a Resolução COMDEMA nº 185/2017, que dispõe
sobre a adesão de São Leopoldo ao ICLEI, com sede em Frankfurt, que possibilitaria portas
abertas no cenário internacional. Os conselheiros são consultados e a resolução resta
aprovada. Darci relata que quando o Prefeito Vanazzi assumiu, a ideia dele era de que os
Resíduos Sólidos ficariam com a SEMMAM, mas com a dificuldade de transitar a reforma
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administrativa, houve uma decisão do governo de que os resíduos sólidos ficam com a
SESP, então os técnicos que eram da SESP e estavam na SEMMAM retornaram para a
SESP. Com isso, surgiu a necessidade de aumentar o espaço no parque para que as
estruturas de Educação Ambiental, Recursos Hídricos e Áreas Protegidas retornem para o
Parque Imperatriz. E para isso é necessário uma readequação na informatização do
parque, por isso é importante aprovar a Resolução COMDEMA nº186/2017, que libera o
aporte de R$ 15.000 para os serviços de informatização do Parque. Os conselheiros são
aprovados e a resolução é aprovada. 7 - Assuntos gerais: Darci Zanini fala sobre a
proposta de calendário 2018 para o COMDEMA. Disse que existe a sugestão de incluir no
regimento interno uma tribuna livre para debate ambiental, onde qualquer cidadão possa
explanar e propor ações no tema ambiental. Fica definida dia 6 de março a primeira reunião
de 2018 do COMDEMA. Nesta reunião o Conselho irá informar que a SEMMAM sofreu nos
últimos anos uma perda de técnicos, cedidos, em licença interesse e etc, e que será
solicitado para a Prefeitura um concurso para aquisição de técnicos para a SEMMAM. Nilton
César, da GCM propõe uma solenidade de entrega do carro que será entregue à GCM.
Darci Zanini disse que primeiro a Fazenda tem que autorizar a compra do carro que
substituirá o carro cedido para a GCM. André Zagonel da UPAN disse que quer apresentar
na primeira reunião do COMDEMA 2018, um projeto da UPAN. Em seguida, e nada mais
havendo a relatar, o secretario Darci Zanini encerrou a reunião e a ata lavrada por mim,
Fernando Caetano, secretário do COMDEMA, para aprovação na próxima reunião, e
assinada por todos os presentes abaixo identificados.
Darci Zanini
Fernando Caetano
Carina Sedrez
Nestor Schwertner
Vitória Regina
Nilton César Oliveira
Henrique Schuster
Ana Curia
Charlotte Wangen
Maurício Daudt
André Luis Zagonel
Raquel Hohendorff
Gilberto Karnas
Eduardo Mattes
Luiz Henrique Scharlau
Julian Mauhs
Fabiano de Mari
Delma dos Santos
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