Ata da 29®. Assembléia Geral do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do MeioAmbiente.

No décimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às 19 horas na Câmara Municipal de Sâo
Roque, contando com a presença de 11 participantes, dos quais 5 Conselheiros, cuja lista de presença
encontra-se assinada e registrada na página 8 do livro de presença número 1 e tendo por Itens de pauta
da reunião;

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) Definir a 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 MeioAmbiente (por solicitação do Sr. João)

Sobre o item 1, o Sr. Ari Já tendo encaminhado a ata da 28® Assembléia, através de meio eletrônico, aos
membros do COMDEMA, colocou em votação a ata a qual foi aprovada. Na seqüência, o Sr. Ari
comunicou que a Sra. Ondalva, secretária do COMDEMA não estaria presente e solicitou á Sra. Cecilia
para ler a pauta do dia e secretariar esta assembléia.

Como segundo item da pauta, foi apresentado o material resultado da resposta aos itens 1 e 2 do Oficio
011/2018 e voluntariamente o Sr. João se ofereceu para analisar o conteúdo, ficando sob sua
responsabilidade a coordenação do trabalho. Ficou definida que a premissa para análise do conteúdo

deve ser a de identificar possível redução do volume do lixo coletado, baseando-se principalmente na
viabilidade de compostagem e da expansão dos locais de coleta de lixo reciclável.

Referente a falta de resposta de um dos itens do Oficio 011/2018, sobre 'desmatamento', foi aprovado
por unanimidade o envio de um ofício reiterando a solicitação à PETSR. O assunto foi muito discutido e
ficou visível que a falta de fiscalização exclusiva para o meio ambiente, bem como a falta de critérios
mais rígidos com relação as notificações por crimes ambientais merece uma ação especial do
COMDEMA. Desmatamentos e queimadas tem sido os principais crimes ambientais mencionados.
Neste momento da reunião, tivemos a grata surpresa de receber a visita do Prefeito Sr. Cláudio Góes
que se inteirou sobre os problemas de fiscalização do meio ambiente e sensibilizado determinou que o
COMDEMA enviasse um ofício ao Executivo solicitando a criação d^ fiscalização exclusiva para
assuntos do meio ambiente composta por 2 fiscais com perfil adequado e infraestrutura necessária.

Sobre o item 4 da pauta, após o Sr. Ari definir a necessidade de uma análise sobre o FUNDO

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, bem como da criação de uma lei específica para instituir o FUNDO
do COMDEMA / SR, foram mencionadas pelos participantes, algumas das diversas fontes de
contribuição ao FUNDO, como por exemplo o ICMS Ecológico, o resultado de multas por crimes
ambientais, dotações específicas inclusive de entidades estrangeiras. A Dra. Renata, conselheira titular
representante do depto. Jurídico, ofereceu-se para fazer as primeiras análises e dar sua colaboração
neste assunto. Na oportunidade, Dra. Renata recebeu da Sra. Cecília um demonstrativo de ICMS
ecológico repassado ao município de São Roque em 2017. extraído do site
httD;//www.ambiente.SD.Qov.br.

O Sr. João fez referência a Lei 7797/89 e informou estar válida e em seu artigo terceiro menciona Art.

3® Os recursosdo Fundo Nacional de Meio Ambiente deverãoser aplicados através de órgãospúbiicos
dos níveis federal, estadual e municipalou de entidades privadas cujos objetivos estejam em

consonância com os objetivos do Fundo Nacionai de Meio Ambiente, desde que nSo possuam, as
referidas entidades, fíns lucrativos:'

Dando continuidade a pauta - Item 5. oSr. Ari comunicou sua participação como representante do

COMDEMA na Apresentação do Programa Verde /Azul realizada em 21/3/2018 na Câmara Municiai
para aqual foi convidado pela divisão do Meio Ambiente etambém, na Apresentação do Plano Ambiental
Municipal realizada em 21/3/2018 nas instalações da ASSEA. apresentação esta solicitada pelo
COMDEMA e pela ASSEA.

Sobre oprograma Verde /Azul. fez uma breve explicação emencionou sobre aimportância da parceria

entre adivisão do Melo Ambiente e oCOMDEMA. visando atingir as metas definidas através das 10
diretrizes do Programa Verde /Azul. ASra. Denise. membro suplente do Meio Ambiente no COMDEMA.
complementou a explicação do Sr. Ari com mais alguns detalhes relevantes e sinalizou como primeira
necessidade deste trabalho conjunto, o levantamento das leis de São Roque sobre o Meio Ambiente e a
identificação da necessidade de criar leis específicas. ASra. Cecília sugeriu que fosse elaborada uma

lista das leis já existentes e posteriormente as leis necessárias eofereceu-se para trabalhar neste projeto
em conjunto com aSra. Denise. Cecília reiterou opedido àSra. Denise para oenvio ao COMDEMA, da
apresentação sobre oPrograma Verde /Azul com oobjetivo de identificar possíveis itens os quais o
COMDEMA pode colaborar, além da oportunidade de outros membros tomarem conhecimento sobre o
assunto Um dos assuntos deinteresse dos presentes e para o qual o Sr. Ari necessita mais

informações, refere-se ao dever do COMDEMA de notificar as infrações por cnmes ambientais flagrados,

diretamente ao infrator e informar a fiscalização da PETSR para que sejam tomadas as providencias

cabíveis, orientação esta. fornecida pelo Sr. Gomes durante a apresentação do Programa Verde /Azul.
Desta forma espera-se que os crimes ambientais diminuam, que a população se mobilize para colaborar
com afiscalização eque se possa criar um processo de acompanhamento entre os crimes relatados e
os resultados obtidos.

Com relação ao Plano Ambiental Municipal, oSr. Ari informou aos presentes já ter participado de 3
eventos eque acada nova apresentação, algumas das observações feitas pelos participantes, foram

consideradas. OSr. João reiterou sua preocupação sobre a área de expansão da região de Mailasqui e

propôs que oCOMDEMA solicite uma nova apresentação ao Meio Ambiente, garantindo desta forma que

antes da versão final serapresentada em audiência pública, oassunto tenha sido completamente

esgotado pelo COMDEMA. OSr. Barilli concordou e reforçou ainda que como 'entidade deliberativa .o
COMDEMA deve aprovar prioritariamente o Piano Ambiental Municipal.

Sobre a SABESP - item 6da pauta, oSr. Ari comunicou que a reunião entre SABESP e COMDEMA está

agendada para odia 26/4/2018. Aprincípio deverão participar oSr. Ari, Sr.Paulo Mazzaro eSra. Cecília e

estendeu o convite a todos os presentes. Tão logo a reunião seja confirmada, o Sr. Ari confirmará o

horário e o local. Para um melhor aproveitamento do tempo do técnico da SABESP que receberá os

representantes do COMDEMA. solicitou que as questões sejam compiladas antecipadamente.

Otema referente a Semana do Meio Ambiente foi introduzido no item 7 da pauta, em atenção a

solicitação do Sr. João que informou sobre as ações já programadas para comemorar asemana do Meio
Ambiente a serem realizadas em Mailasqui e propôs ao Meio Ambiente da PETSR participar em

conjunto bem como estendeu oconvite aos membros do COMDEMA. Comentou que enviou uma

correspondência para aSra. Ana Paula, na qual descreve oprograma esolicita, se possível, doação de
mudas deárvores para o plantio em calçadas. ASra. Denise. presente na reunião, explicou que

provavelmente não será possível disponibilizar mudas de árvores uma vez que não há quantidade
disponível. OSr. João solicitou aos demais presentes para colaborarem na identificação de possíveis
doadores de mudas. O anexo 1 descreve o programa apresentado por ele nesta Assembléia.
Tomando da palavra Sr. Ari incluiu extra pauta os seguintes assuntos:

1) Visita realizada em 19/4/2018, a convite da Divisão do Meio Ambiente, às instalações da Estação de
Tratamento de Agua do Município de São Roque, ocasião na qual oSr. Fernando, técnico da SABESP
apresentou oprocesso do tratamento de água e respondeu algumas das perguntas formuladas a ele
durante a visita. Em função do pouco tempo disponível da equipe do Meio Ambiente, não foi possível
acompanhar um teste do processo de avaliação da qualidade da água. Tendo em vista oassunto ser
relevante ao COMDEMA. o Sr. Ari verificou com o Sr. Fernando sobre a possibilidade de agendar outra

visita para que demais membros do COMDEMA possam participar. Aresposta foi positiva e será
necessário agendar previamente.

2) Visita realizada no mesmo dia às instalações da Estação de Tratamento de Esgoto do Município de
São Roque. Ogrupo formado pela Sra. Denise, Sra. Cecília e Sr. Ari foi recebido pelo Sr. Euclides que
apresentou as instalações, forneceu algumas informações e comentou sobre algumas situações como

por exemplo que algumas empresas ainda continuam jogando produtos químicos no esgoto e que o

esgoto em alguns locais, recebe também água da chuva a qual contém pedras, areia e outros resíduos
que provocam danos aos equipamentos. Foi questionado sobre a possibilidade de um contatocom a
equipe de marketing da SABESP responsável pela estaçãode tratamento no sentido de viabilizar uma
apresentação ao COMDEMA. ASra. Cecília anotou o contatoe deverá entrar em contatoem breve. O Sr.
Barilli comentou queo mau cheiro está sendo percebido pelos moradores que residem emtorno.

Finalizando este item, a Sra. Denise informou que ambas asvisitas realizadas em 19/04 contarão pontos
para o Programa Verde / Azul.

3) OSr. Ari comunicou que a Dra. Renata, advogada da PET/SR substituirá como membro titular, o Dr.
Taddeo Gallo e está trabalhando prioritariamente no sentido de providenciar uma nova versão do
Decreto 8386 o qual não menciona a diretoria eleita para o biênio de 2017/2019.

4) OSr. Ari solicitou à Dra. Renata indicação do membro titular que irá preencher a vaga do Depto de
Educação que solicitou o seu desligamento do COMDEMA.

5) OSr. Ari informou a todos que a proposta da nova Lei do COMDEMA. elaborada pelo grupo de
trabalho e aprovada na 28® Assembléia, foi encaminhada ao Dr. Rafael Bonino para adequação dos
termos legais.

6) OSr. João comentou sobre a notícia de que a Mata daCâmara passou a pertencer ao Depto. de
Turismo e gostaria de saber se o uso do ambiente continuará sendo utilizado para educação ambiental.
Sugeriu o envio de um Oficio à PETSR solicitando informações.

Por não haver mais nada a debater o Presidente deu por encerrada a reunião e eu Cecília redigi e assino
a presente ata que vai também assinada pelo presidente.

XrUviedina Santiago
presidente do COMDEMA
RG: 3.520.437

ANEXO 1 da ata 29'. Assembléia COMDEMA

Programa: Semana do Meio Ambiente - Mailasqui

'No dia 08 de junho de 2018, todas as instituiçõespúblicas de Mailasqui sairão de mãos dadas para
cuidar do meio ambiente de nosso distrito, em comemoração à semana do meio ambiente.

Ações desenvolvidas pelos estudantes, professores e membros da comunidade:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O grupo de educadores ambientais conscientizará a população sobre a importância do meio
ambiente para a presente e para as futuras gerações.
COLETA DE RESÍDUOS

O grupo dos coletores contará com a maior parte dos colaboradores do projeto e se dividirá em 5
grupos que farão a limpeza e a seleção dos seguintes resíduos: Azul (papei); Vermelho (plástico);
Amarelo (metal); Verde (vidro); Marrom (orgânicos); e Cinza (não recicláveis).

IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DENASCENTES.
O grupo das nascentes ficará responsável por identificar as nascentes do distrito com placas de
conservação deste importante recurso natural, além de plantar algumas espécies nativas no
entorno.

ARBORIZAÇÃO
O grupo das árvores plantará espécies arbóreas adaptadas ao meio urbano.
PESQUISA DE CAMPO

O grupo de pesquisadores analisará as condições ambientais do distrito, por meio da análise da
paisagem no que se refere à hidrografia, relevo, vegetação e fauna.
ÃUDIO-VISUAL

O grupo de audiovisual ficará responsável pela captação das imagens e dos áudios das ações
desenvolvidas por todas as equipes."

COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Ofício 20/2018
São Roque, 11 de maio de 2018
At: Conselheiros do COMDEMA

Convido a todos para a 30a. Assembléia do COMDEMA a ser realizada em 17/05/2018 das
19:00 hs. às 20:30 hs.

Local: Câmara Municipal de São Roque

A pauta desta assembléia é a seguinte:
1) Aprovação da ata da 29® Assembléia do COMDEMA. Em anexo.
2) Posicionamento sobre os ofícios COMDEMA N° 17, 18 e 19 enviados à PET/SR. Em
anexo.

3) Completar a lista das questões a serem apresentadas à SABESP em reunião a ser

^

agendada. As perguntas já encaminhadas à mim por membros do COMDEMA serão
apresentadas na Assembléia. Anexo 1 - Lista questões SABESP.

4) Avaliar os itens 'em andamento' e definiros próximos passos:
a) Levantamento das leis necessárias para atender ao programa VERDE/AZUL
b) Levantamento das leis e decretos do município de S.Roque relacionadas ao meio
ambiente

c) Análise dos documentos sobre resíduo sólido e lixo reciclável <:f
d) Fundo municipal do meio ambiente

e) Indicação do novo membro titular do Depto. de Educação
f) Proposta da Lei COMDEMA encaminhada ao jurídico da PET/SR ^
g) Decreto 8.386

Conto com a presença de todos.
Atenciosamente

Ari Medinâ Santiago
Presidente

