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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

SEMA 

 

Ata da 52ª Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

CONDEMA – 28/03/2018 

 

Foi realizada reunião pela Secretaria de Meio Ambiente aos vinte e oito dias do mês de 

março de dois mil e dezoito, às 15 horas e 15 minutos, na Sala de Reuniões da Casa de Conselhos, 

localizada na Rua Xavantes, 51 – Tupi. A reunião foi presidida pela suplente da Secretaria de Meio 

Ambiente, Mariane Laurentino Ferreira, e contou com as presenças da SEDUC pela suplente 

Simony Feichas Renó, SEPLAN pelo suplente Juliano Fornazari Ribeiro, SESURB pelo suplente 

Ricardo dos Santos Barreto, SEURB pelo titular Leonardo Conti Santos, Associação de Engenheiros 

e Arquitetos pelo titular Mario Bodon Gomes, Projeto Biopesca pela suplente Nathália de Souza 

Motta, ONG Projeto Guardião da Natureza pelo titular Afonso Moriaki Ohaia Ueno e demais 

convidados. 

 Foi apresentado o balanço do Programa Verão no Clima, da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, para conscientizar os freqüentadores da praia quanto à importância da preservação do 

Meio Ambiente em pequenas atitudes diárias como recolher o lixo individual na praia e praticar a 

Coleta Seletiva em casa. Foi realizado um mutirão de limpeza onde foram coletados cerca de 600 

quilos de lixo no treco entre a Av. Paris e a área militar do Canto do Forte. 

Foram apresentados ainda as novas legislações que foram publicadas em dezembro de 

2017, a Lei nº 1867/17 referente à criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Lei 

Complementar nº 765/2017 que disciplina a emissão de sons e ruídos no município e a Lei nº 

1875/2017 que dispõe sobre a arborização urbana, remoção em logradouros públicos e supressão 

de exemplares arbóreos isolados. 

Os participantes questionaram ainda sobre a logística reversa de latas de tinta, ficando 

como sugestão para uma próxima reunião do Conselho.    

A reunião se encerrou às 16h, sendo a próxima reunião agendada para o dia 25 de abril. 

Nada mais havendo a relatar, foi lavrada por Mariane Laurentino Ferreira, da SEMA, a presente 

Ata, assinada por todos os presentes acima nominados, com lista de presença em anexo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIANE LAURENTINO FERREIRA 
Suplente da Secretaria de Meio Ambiente 

 


