
Ata da 28®. Assembléia Geral do COMDEMA-Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente.

Nodécimo quinto dia do mês de março de dois mil e dezoito, às 19 horas na sede da Associação dos
Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de São Roque e região, contando com a presença de dez
participantes, cuja lista de presença encontra-se assinada e registrada na página 7 do livro de presença
número 1, dos quais cinco conselheiros titulares, e tendo por itens de pauta da reunião:

1- Leitura e aprovação da Ata da 27^. Assembléia Geral do COMDEMA;

2- Análise e aprovação da Proposta de Alteração da lei do COMDEMA-3965;

3- Posicionamento sobre o Plano Diretor Ambiental de São Roque - PDA

4- Posicionamento sobre o Plano Diretor de São Roque.

Abrindo a reunião o Sr.Ari convidou a secretaria para leitura da ata da 27^ Reunião, que lida e aprovada
será anexada ao livro de atas da entidade.

Sobre a analise e validação da proposta de alteração da Lei 3965 do COMDEMA que visa principalmente
garantir mais flexibilidade no que se refere a composição do conselho, permitindo a ampliação de

representantes da sociedade civil. Como esta proposta já havia sido encaminhada anteriormente para

analise dos membros, o Sr. Ari colocou-se à disposição para dirimir eventuais dúvidas e não havendo,

colocou em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos 5 conselheiros titulares presentes

nesta Assembléia. Informou que a mesma será enviada ao depto. Jurídico da PETSR para validação e

encaminhamento ao Executivo.

Sobre o Plano Diretor Ambiental de São Roque - PDA em desenvolvimento e sob responsabilidade da

Divisão do Meio Ambiente com participação da FEHIDRO, entidade esta que assegurou os recursos

necessários para os levantamentos e diagnósticos deste Plano, o Sr.Ari informou que participou em 13
de março às 18:00 hs, da apresentação realizada na Câmara Municipal, proferida pelo Sr. Maurício

Scorsatto Sartori, na qual ele, Sr. Ari e demais presentes tiveram a oportunidade de fazer algumas

colocações com base no conteúdo apresentado, consideradas relevantes pelo Sr. Maurício. Como

resultado, o Sr. Maurício combinou fazer uma nova apresentação, desta vez, já considerando as

observações feitas. A data será agendada com a Sra. Ana Paula e informada ao grupo. A princípio, a
apresentação deverá acontecer no dia 21/3 e serão convidados os engenheiros e arquitetos da ASSEA,
bem como demais interessados neste assunto. Ainda sobre o PDA, o Sr. Ari reforçou a importância deste

plano ser aprovado o mais breve possível, uma vez que servirá como base para a alteração do Plano
Diretor do Município, já em estudo. Mencionou ainda que outros municípios vizinhos já implantaram o

seu PDA e citou Sorocaba como exemplo.

Tomando da palavra sr. Ari incluiu extra pauta os seguintes assuntos:

1. o Sr. Ari informou aos membros que recebeu da Sra. Izilda Fernanda Justo Gomes, membro

titular do Depto. de Educação da PETSR, comunicado sobre o seu desligamento deste conselho.

2. Comunicou também que recebeu do Dr.Taddeo Gallo Júnior membro titular do Depto. Jurídico

da PETSR, comunicado sobre o seu desligamento deste conselho.

3. Ambas as vagas deverão ter novas nomeações pela PETSR.

4. Ari informou aos presentes que o Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, apresentou

em reunião realizada em 13/03 uma documentação parcial sobre os assuntos solicitados através

do Oficio 11/2018 de 15/02/18;

a) coleta de resíduos sólidos.



b) coletade lixo reciclável,

c) abastecimento de água e redede esgoto,

d) desmatamento.

Sobre os itensa) e b)vieram informações completas.

Sobre oitem c) será marcada uma reunião com aSabesp, provavelmente no dia 06/04.
O item d) está pendente.

5. Foi proposta uma nova forma de organizar adocumentação de atas, anexos eÜstas de presença,
que votada, foi aprovada.

Nova forma: 2 livros com folhas numeradas, com termo de abertura e encerramento, sendo:

a) Um livro de presença, onde serão arquivadas as listas de presença de cada assembléia.
b) Um iivro de atas eanexos, onde serão arquivadas as atas eanexos, após asua aprovação na

assembiela seguinte. As atas serão encaminhadas por meio digital aos membros do
COMDEMA eserão assinadas peio secretário da assembléia e peio presidente, contendo
referência a página do Üvro de presença da referida assembieia.

6. Ari comentou sobre asquestões referentes aos Fundos Financeiros, o uso do ICMS Ecológico
para defesa do Melo Ambiente eos possíveis vínculos com Universidades para estimular os
jovens a conduzir TCCs sobre o ICMS Ecológico.

7. Foi deliberado que oGT deve continuar atuando com foco no Regimento Interno do COMDEMA

Por não haver mais nada a debatero Presidente deu porencerrada a reunião e eu Ondalva Serrano
redigi e assino a presente ata que vai também assinada pelo presidente Ari Medina Santiago.

Ondalva Serrano

Secretária

RG: 2.488.147-8

ÀftdVieãínãMntIago

Presidente do COMDEMA

RG: 3.520.437



COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Ofício 16/2018

São Roque, 16 de abril de 2018

At: Conselheiros do COMDEMA

Convido a todos para a 29a. Assembléia do COMDEMA a ser realizada em 19/04/2018 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 28® Assembléia do COMDEMA.

2) Definir os itens a serem analisados por um grupo de trabalho a ser nomeado nesta
assembléia, tendo como base para análise o material recebido em 13/3/2018 em
resposta a 2 dos 4 itens solicitados à PETSR através do Oficio COMDEMA 011/2018.

3) Definira próxima ação do COMDEMA referente a falta de resposta de um dos itens
solicitados no Oficio 011/2018 de 15/2/2018 (60 dias).

4) Criar um projeto denominado FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE e compôr um
grupo de trabalho para trabalhar neste tema.

5) Comunicar a participação do COMDEMA na Apresentação do Programa Verde/Azul
em 21/3/2018 e na Apresentação do Plano Ambiental Municipal também em 21/3/2018.

6) Comunicar sobre a reunião com a Sabesp.

7) Semana do Meio Ambiente (por solicitação do João)

Mensagem via whatsapp depois de enviada a pauta via whatsapp:
- Encaminhado ao depto. Jurídico, proposta da nova lei COMDEMA (substitui a 3965)
- Informação sobre indicação da titular do depto. Juridico, Dra. Renata e suplente Dra.

Roberta

Em anexo, estou encaminhando a ata da 28a. Reunião

Conto com a presença de todos.

Atenciosamente

Armedina Santiago
Presidente


