
Ata da 30®. Assembléia Geral do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do MeioAmbiente.

No décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às 19 horas na Câmara Municipal de São
Roque, contando com a presença de 6 participantes, dos quais 5 Conselheiros, cuja listade presença
encontra-se assinada e registrada na página 9 do livro de presença número 1 e tendo por Itens de pauta da
reunião:

1) Aprovação da ata da 29® Assembléia do COMDEMA.

2) Posicionamento sobre os oficios COMDEMA N° 17,18 e 19 enviados à PET/SR.

3) Completar a lista das questõesa serem apresentadas à SABESP em reunião a ser agendada. As
perguntas já encaminhadas à mim por membros do COMDEMA serão apresentadas na Assembléia.

4) Avaliar os itens 'em andamento' e definir os 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

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

O Sr. Ari deu as boas vindas aos presentes e comunicou que a Sra. Ondalva, secretária do COMDEMA não
estaria presente e solicitou à Sra. Cecília para secretariar esta assembléia. ASra. Cecília fez a leiturada
pauta e na sequencia a leitura da ata da 29® Assembléia. O Sr.Ari colocou em votação e foi aprovada
pelos presentes.

Como segundo Item da pauta, o Sr.Ari comunicou que os oficios COMDEMA 17,18 e 19/2018 foram
protocolados na Prefeitura no dia 25/04/2018 mas que até o momento não recebeu retorno. Ficou decidido
aguardar mais uns dias para reiteraras solicitações.Com referência ao Oficio 19, o Sr. Paulo colocou-se a
disposição para contatar o Sr. Maurício e verificar se há uma previsão de data para a apresentação do Plano
Diretor Ambiental. OSr. Ari reiterou sobre a importância do Plano Ambiental e por estarem presentes
conselheiros que ainda não haviam assistido a apresentaçãofez algumas observações relevantes e
explicou o motivo do COMDEMA estarsolicitando uma nova apresentação e reiterou que a proposta do
Plano Diretor Ambiental deve ser deliberada pelo COMDEMA antes de ser apresentadaem audiência
pública.

Sobre o terceiro item da pauta, apósfazer uma breve apresentação da visita á Estação de tratamento de
água daSABESP, bem como da Estação detratamento de esgoto, o Sr. Ari abriu a discussão para
complementar a lista de questões a serem enviadas à SABESP paraemseguida, agendar uma reunião.
Todosparticiparam da discussão e foram sugeridas perguntas adicionais. Alista no anexo 1 desta ata foi
complementada com as questões e será enviado um oficio à SABESP.

Oitem 4 da pauta foi aberto com a explicação da Sra. Cecília, que demonstrou o trabalho já realizado até o
momento sobre o levantamento das leis relacionadas ao meio ambiente para atenderao programa Verde /
Azul. Das 16 leis, as quais a Sra. Denise encaminhou como prioritárias, mais da metade não foram
encontradas no link de leis acessível através do site da Câmara Municipal. O anexo 2 demonstra as leis
necessárias para o Programa Verde/Azul e as observações sobre a existência ou não de cada lei. ASra.
Cecília sugeriu que seja feita uma consultaao Depto. Jurídico da Prefeitura para confirmar a inexistência
destas leis, bem como providenciar a elaboração das leis necessárias. O anexo 3 apresentaa lista das leis
encontradas através de pesquisa usando o texto 'meio ambiente' e 'ambiental'.

OSr.Ari destacou ser muito importante atendera este quesito do Programa Verde/Azul, umavez que sem
as leis necessárias paraatender ao programa, o município não pontua este item e compromete o resultado
final.



o Sr. Alexandre levantou a questão sobre a importância que o poder Executivo está dando a este programa,
uma vez que para atender as metas do programa, é necessário adequar a equipe da divisão do Meio
Ambiente, acrescentou ainda que há muito trabalho e a impressão que se tem é que a equipe é insuficiente
para atender todas as demandas. Estão sempre muito ocupados e é preciso mais tempo para ir em busca
de atender as 10 diretrizes do Programa, a exemplo do trabalho a ser feito para atender as leis. Os
presentes reforçaram sobre a necessidade da participação no programa, bem como dos benefícios que o
Verde/Azul podem trazer para o município. Como exemplo, foi citado o Fundo Municipal do MeioAmbiente
que, além de pontuar no Programa Verde/Azul, cria a possibilidade de contar com recursos vindos da
administração estadual. Outro ponto importante citado é o do ICMS ecológico. Outras leis também foram
mencionadas. O Sr. Ari posicionou o Sr. Alexandre sobre o compromisso do Prefeito Sr. Cláudio Góes em
disponibilizar dois fiscais exclusivos para o MeioAmbiente e foi enfático em dizer que sem esse recurso
será difícil alcançar melhores resultados a curto prazo.

Sobre análise dos documentos de resíduo sólido, a Sra. Cecília informou que recebeu do Sr. João a
informação de que ele não estaria presente nesta assembléia para fornecer detalhes da análise até aqui
realizada por estar em reunião com os estudantes em Maylasky para definir as ações da Semana do Meio
Ambiente. Com relação a este assunto, resíduo sólido, a Sra. Cecíliacomentou ter encontrado no trabalho
de pesquisa de leis, o decreto N.8194 que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos do Municípioda Estância Turística de São Roque porém observou que o plano pode estar
incompatível uma vez que foi publicado em 1/1/2015. O mesmo previa um contrato de 30 anos com a
empresa prestadora do serviço. Sugeriu então que antes de continuar o trabalho de levantamento dos
documentos enviados pela PET/SR sobre o assunto, seja solicitada ao Depto. de MeioAmbiente uma
explicação sobre a real situação de resíduo sólido. Todos concordaram e será enviado um e-mail, em
virtude dos representantes da Divisão do Meio Ambiente não terem podido participardesta assembléia.

Os resultados sobre os assuntos mencionados nos itens 4 d, 4 e, 4 f, 4 g da pauta, serão discutidos na
próxima assembléia.

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.

BciiiaCláá ArHWtltliiid JsSntiago
presidente do COMDEMA
RG; 3.520.437



COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Ofício 21/2018

São Roque, 16 de junho de 2018

At.: Conselheiros do COMDEMA

Convido a todos para a 31a. Assembléia do COMDEMA a ser realizada em 21/06/2018 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 30^ Assembléia do COMDEMA. Em anexo.

2) OFÍCIO N°. 093/18 -BTAda OAB de 25/05/2018 indicando os membros, titular e
suplente que representarão a OAB no COMDEMA.

3) Ofício n° 347-2018-GP ao COMDEMA, ofício do sr. prefeito para a indicação de um
representante do COMDEMA para compor o CONPREHA- Conselho de Preservação
do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural da Estância Turística de São
Roque.

4) Aprovação da lista das questões a serem apresentadas à SABESP em reunião a ser
agendada. A lista foi atualizada com as perguntas incluídas após a 29^ assembléia e
segue como anexo 1 da ata.

5) Etapas concluídas após a 29®. Assembléia:
a) Levantamento das leis necessárias para atender ao programa VERDE/AZUL e
enviado ao Meio Ambiente.

b) Levantamento das leis e decretos do município de S.Roque relacionadas ao Meio
Ambiente.

6) Avaliar os itens 'em andamento' e definir os próximos passos:
a) Análise dos documentos sobre resíduo sólido e lixo recicláveí. No aguardo de um
retorno do depto. de Meio Ambiente sobre Decreto 8194.
b) Fundo municipal do meio ambiente.
c) Indicação do novo membro titular do Depto. de Educação. —-
d) Proposta da Lei COMDEMA encaminhada ao jurídico da PET/SR.
e) Decreto 8.386.
f) No aguardo de retorno dos ofícios COMDEMA N° 17, 18 e 19 enviados à PET/SR.

Conto com a presença de todos.
Atenciosamente,

ArrMedina Santiago
Presidente



ANEXO 1 da ata da 30" Assembléia COMDEMA

Lista de questões a serem enviadas à SABESP
ÁGUA

Qual o % de cobertura da rede de água de S Roque?

De quais rios a água é coletada para tratamento? Indicar locais e percentuais.

Quais os principais aspectos negativos com referencia a qualidade da água dos rios dos quais a água é
coletada? Residuo sólido, produtos químicos, esgoto, etc.

Em quais pontos de cada rio se apresentam a pior qualidade da água?

Quantas estações de tratamento há em S.Roque?

Quantos reservatórios há em S.Roque? Qtos litros no total?

Qtos Kms de rede de água?

Quantos Its de agua/dia em média a SABESP trata?

Qual a capacidade das estações?

O mapa de rede de agua da rede urbana, distritos e bairros está disponível? Onde? Site?

Qual o planejamento para os próximos anos? (Km e mapa se disponível)

Com relação ao contrato que a SABESP tem com o município, qual o % do compromisso assumido está
realizado? Qual a previsão para os próximos anos?

Existem problemas na rede, a serem resolvidos pela SABESP ainda pendentes? Quais?

Quais rios, São Roque recebe água vindas de outros municípios?

Qual a qualidade da água desses rios?

A SABESP tem algum projeto/previsão para avaliar a qualidade dessa água?

ESGOTO

Qual o % de cobertura da rede de esgoto?

Qual o volume de esgoto TRATADO?

Qual a área prevista para os próximos anos de coleta de esgoto?

Quanto do esgoto não tratado vai para os rios?

Qtos Kms de rede de esgoto?

Qual a capacidade da atual estação ? Qto está sendo usado?

Qual a qualidade da água após tratada?

8 A estação de esgoto recebe ou receberá o esgoto das empresas particulares que limpam fossas?

Quais os principais problemas atuais com a estação além do mal cheiro que está incomodando os
9 vizinhos? O que está sendo feito?

10 O mapa de rede de esgoto da rede urbana, municipios e bairros está disponível? Onde?

11 Qual o planejamento para os próximos anos de expansão? (Km e mapa)

12 Qual a vazão dos rios Aracaí, Carambeí e Guaçú e Sorocamirim

13 Há fiscalização de ligação irregular de esgoto em tubulações de águas pluviais na zona urbana central?



ANEXO 2 da ata da 30® Assembléia COMDEMA
Leis necessárias para o programa VERDE/AZUL

Encontrada? Assunto

L não LEI do DOF. MS3

2 não LEI do CADMADEIRA MS4

NADTEroSofNrLE '̂i4^ PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015/2025
Obs »» NÃO CONSTA NADA COMO EDUCAÇÃO AMBIENTAL

LEI do PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EEAl (Pode estar incluído na lei de
4 educação ambiental) como emenda ou i"Stduído junto permissão DE

NADA ENCONTRADO. FOI ENCONTRADO O DECRETO 33 -OUTORGA PERMISSÃO Ut
Obs »»> USO DA MATA DA CAMARA COMO USO DE ESCOLA AMBIENTAL

5 não LEI de CRIAÇÃO daESTRUTURA AMBIENTAL EEA2
6 não LEI de FUNDO MUNICIPAL de MEIO AMBIENTE EEA3

Alei 3965 cria o FUNDO, não existe regulamentação sobre o FUNDO
LEI de FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EEA5 (Não há necessidade de fiscanzação
ambiental especifica, mas, ofoco éacompetência. Quem fiscaliza as questões

7 não especifica. FOI ENCONTADO ODECRETO 6721 QUE DEFINEAS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL e DE _
atribuições éfiscalizar postura emelo ambiente). NADA ENCONTREI SOBRE FOCO E
Decreto 8.652 apenas institui Modelo de Multa aser utilizado pela fiscalização

8 Lei 3965 LEI INSTITUINDO OCONSELHO DE MEIO AMBIENTE CA2/3/4
Esta lei está sendo alterada. Proposta jáfoi encaminhada aoJurídico

g não LEI de PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS BI02
10 não LEI da FUMAÇA PRETA .QAl/3

11 Lei 3535 LEI da QUEIMADA URBANA QA4
Esta lei trata sobre queimadas

12 não LEI do PLANO ECONTROLE DE EROSÃO USl J
13 não LEI de ARBORIZAÇÃO URBANA "Novos parcelamentos de soIo^AUim/A

Pode estar no Plano diretor ?

14 não LEI de ESPAÇO ÁRVORE AUl

Lei

15 3751/3752 LEI do PLANO DE SANEAMENTO ^ ^ j r» /i
Alei 3.752 constituiu o Conselho de Acomp. do Contrato do Programa (L.3751)
Alei 3.751 foi alterada pela Lei 3820 resolução 6 e 10de 2016

Decreto

8194 LEI do PLANO de RESÍDUOS SÓLIDOS RSl
ODECRETO 8194 aprova oplano de resíduo solido. Oplano está válido??? Qual a lei que
regulamenta os itens lá contidos?

Obs. Pesquisa por meio das chaves:



ANEXO 3 da ata da 30® Assembléia COMDEMA

Listadas leis encontradas atravésdepesquisa usando o texto 'meio ambiente' e 'ambiental'
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