Ata da 26'. Assembléia Geral do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Ao décimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, reuniu-se na sala
das Comissões da Camara Municipal de São Roque, tendo como pauta da reunião: 1- Leitura e
- 2 - Leitura dos comentários enviados pelo Sr. Mauracy

referente a lei 3.965, 3- Revisão das partes 1(Objetivos) e 2(Finalidades) da Lei 3965
Presentes os membros efetivos do COMDEMA: Sr. Ari Medina Santiago, Sra. Ondaiva Serrano Sr.

Mauracy Moraes de Oliveira, Sr Jean Louis Rabelo de Morais

Membros convidados: Sr. Luiz Meira Neto, Sr. Carlos Cavallari Ferreira, Sr. João Paulo Carneiro e
t>ra. oecilia Hopp Santiago.
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COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Ofício 12/2018
São Roque, 09 de fevereiro 2018
At: Conselheiros do COMDEMA

Convido a todos para a 27a. Assembléia do COMDEMA a ser realizada em 15/02/2018 das
19:00 hs. às 20:30 hs.

Local: Câmara Municipal de São Roque
A pauta desta assembléia é a seguinte:
1) Leitura e aprovação da ata da 26^ Assembléia do COMDEMA.

2) Informação aos conselheiros do COMDEMA, sobre documentação NÃO LOCALIZADA,
relacionada ao COMDEMA de gestões anteriores.
Afalta de registro dificulta a continuidade de projetos já iniciados e não garantem
compromissos que por ventura tenham sido assumidos.
a)
Atas das reuniões do COMDEMA das gestões anteriores;
b)
Programas realizados e em andamento;
c)
Registro de participação no sistema integrado de gerenciamento de recursos
hídricos;

d)
e)
f)

Calendário de eventos programados para 2018;
Posição do FUNDO criado através da lei 3.965;
Política Municipal do Meio Ambiente;

3) Análise da proposta de alteração da Lei COMDEMA 3.965 para encaminhamento ao
Depto. Jurídico da Prefeitura, alterações estas elaboradas com base em análises e
estudos feitos pelo grupo de trabalho criado na 26^ assembléia que se reuniu nos dias
25/01, 01/02 e 08/02.

O grupo
I.
II.
III.
IV.

de trabalho baseou-se nos seguintes itens:
Leis que regem o COMDEMA (incompatíveis entre si);
Análise da Lei Orgânica, (art. 272 a 278) referentes ao Meio Ambiente;
Regimento interno do COMDEMA (só temos uma minuta não homologada);
Sistema municipal de administração da qualidade ambiental e de proteção aos
recursos naturais;

V.

Política Municipal do Melo Ambiente

Os itens mais significativos em termos de alteração em relação a lei anterior são
descritos a seguir:

a)

Substituição da Lei 3.965 que criou o COMDEMA, por uma lei que dispõe
sobre um Sistema Municipal de Administração da Qualidade Ambiental e

de Proteção aos Recursos Naturais que terá o COMDEMA na composição
desse sistema;

b)
c)

Inserção da política municipal do meio ambiente que fará parte desta lei;
Ampliação da composição de membros do COMDEMA.

Em anexo, estou encaminhando:
1. - a ata da 26a. Reunião

2. - proposta de alteração da Lei 3.965.
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Conto com a presença de todos.
Atenciosamente

Ari Meêfna Santiago
Presidente

