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Data: agosto de 2019
O Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEMA) de Santa Fé do Sul,
conforme o disposto na LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007
vem realizando suas reuniões ordinárias. No dia vinte e nove (29) de agosto (08) de dois mil e
dezenove (2019) na 18ª Reunião ordinária, com início às 15h00 e término às 16:45h na sala
de reuniões da Câmara Municipal – Santa Fé do Sul, os membros do Conselho se reuniram
para tratar sobre os diversos temas relacionados ao meio ambiente, com o objetivo de
melhorar e fortalecer a política ambiental do nosso município. A saber:
 Leitura e Assinatura da Ata anterior: foi realizada a leitura e após achada conforme
foi assinada por todos.
1. Gestão participativa: Quanto mais árvores, melhor!; O programa em questão teve início em
final de julho e conta com a parceria dos agentes de saúde, para preenchimento de questionário
visando desenvolver a gestão participativa na arborização urbana. Concomitante com a pesquisa
realizada nas casas , foi lançado no facebook do PMVA do município uma enquete para que as
pessoas pudessem participar opinando sobre as praças ou áreas com falta de arborização, foi explicado
aos conselheiros que após a tabulação das entrevistas seria convidado a população da praça indicada
pelos moradores como prioritária para ser arborizada e na ocasião a equipe do Viveiro de Mudas
acompanhará a efetivação da ação, inclusive estarão atendendo a população que solicitar plantio por
meio do viveiro de mudas itinerante. Essa ação contará com o apoio do Rotary Kids no momento do
plantio, na mobilização dos moradores do entorno da localidade escolhida. O senhor Presidente José
Emídio, sugeriu que fosse realizada por meio de Resolução a efetivação do plantio, e os demais
membros do Conselho foram favoráveis, dessa forma o espaço seria melhor cuidado pelos moradores.
Marcelo Correa, interlocutor disse que seria providenciado uma placa com a arte do programa e
citando o disque –denúncias crimes ambientais para que auxiliasse os moradores do local na
comunicação direta com os fiscais caso ocorrer maus tratos com as plantas.

 2. Horta comunitária, Vagner Gurian discorreu o assunto, falando que já aconteceram as
entrevistas com os moradores do local escolhido para implantar a horta, e outra reunião para
apresentar o programa a população. A horta comunitária será desenvolvida em parceria com a
Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura e Meio Ambiente e a UNIFUNEC com
o curso de Agronomia e com a população. O terreno é da prefeitura Municipal e fica atrás do
prédio de uma escola municipal.
 3. Piloto Floresta Urbana, onde foi exposto aos membros conselheiros sobre o local
implantado e sobre a questão dos apontamentos recebidos ano passado e também na précertificação do PMVA, que segundo a Resolução do Programa deve ser implantado em via
pública com movimento e em prédios públicos tais como escolas e o paço municipal. Os
interlocutores falaram sobre o assunto ao conselho que concordaram ser impossível a
implantação do piloto Floresta urbana no calçamento do Paço Municipal, visto que não tem a
metragem solicitada e ainda possui fiação aérea e está localizado próximo ao semáforo.
Dessa forma o melhor local para implantar o Piloto Floresta urbana é na Avenida Paulo
Nunes, onde foi apresentado ao PMVA no ano passado e vem recebendo os cuidados desde
então. O local são prédios públicos (UNIFUNEC e Complexo Turístico onde funciona o
anfiteatro com a realização de eventos, a biblioteca, o Museu de Imagem e de Som e um
espaço para reuniões e exposições), ou seja com fluxos constantes de pedestres e de pessoas
de várias localidades que apreciam, participam e prestigiam os eventos realizados nesses
espaços que são: Reuniões do Social , palestras, Programa Tô de férias, Exposições de artes
plásticas, Semana do livro com contação de histórias e Food Trucks , Aquishow , Ponto Mis,
entre outros, valendo ressaltar que do outro lado da Avenida Paulo Nunes tem um espaço
para se realizar caminhadas. Os membros do Conselho foram unanimes na indicação da
Avenida Paulo Nunes para a implantação do Piloto floresta urbana, pois quando estiver
formado atingirá o objetivo proposto.
 4 da pauta COMEA – Comissão Municipal de Educação Ambiental; Senhor Marcelo
Correa falou sobre a nova portaria e decreto de criação do Conselho (sendo paritário) que
trata sobre os temas de educação ambiental do município.
 5. Capacitação PMVA- Santa Clara d’Oeste e CONDEMA MÓVEL, onde o presidente do
Conselho comunicou que a capacitação oferecida pelo PMVA estadual, foi cancelada pela
segunda vez. O senhor Claudio sugeriu que fosse solicitada presença dos Conselheiros
durante a implantação do Programa gestão participativa: Quanto mais árvores, melhor!
Convidando a todos que auxiliasse no plantio das árvores e mobilização dos moradores para
participar. Ficando assim confirmado que seria realizado uma Reunião extraordinária do
Conselho sendo desta vez Conselho Móvel. O Presidente confirmou e disse que enviaria

convocação assim que fosse concretizada as pesquisas e escolha do local do plantio pela
população.
 6. Outros assuntos, O senhor Thiago membro do Conselho e que representa Organização não
governamental disse que aguardava um oficio da prefeitura explicando sobre a contrapartida
no caso da construção da casinha sustentável na cidade das crianças, onde irá em busca de
patrocínios para os itens de sustentabilidades. O presidente disse que pode ser usado o
dinheiro do Fundo Ambiental na aquisição da placa para ser colocada no espaço onde terá a
Gestão Participativa, com a arte do Programa e contato do Disque Denúncias- crimes
ambientais. E o senhor Marcelo expos ao Conselho, o Plano de Erosão para que fosse
avaliado e aprovado pelos membros, pois seria enviado para votação e aprovação da Câmara
de Vereadores do município. Após a leitura, os membros aprovaram o Plano de Erosão do
município.

 Sem mais assunto na pauta,

do CONDEMA, senhor Presidente Jose Emídio

em suas

considerações finais, agradeceu a presença de todos, deixando marcada a próxima Reunião do
CONDEMA para o dia (19) dezenove de setembro (9) , onde será apresentado o plano de Gestão
ambiental e documentos comprobatórios totais que serão enviados ao PMVA / 2019, dando por
encerrada a Reunião.

Santa Fé do Sul, 29 de agosto de 2019.

Jose Emídio Araújo Calazans
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente

