
COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Ofício 24/2019 -  CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA 50a

São Roque, 9 de Dezembro de 2019 

At.: Conselheiros do COMDEMA

Convoco a todos para a 50a. Assembleia do COMDEMA a ser realizada em 11 de 
Dezembro de 2019 - das 19:00 hs. às 21 hs.

Local: Câmara Municipal -  sala das Comissões

Pauta da assembleia:

1) Aprovação da ata da Assembleia Extraordinária 49a, realizada em 20 de novembro de 
2019;

2) Estudo de proposta do Regimento Interno do COMDEMA -  2a. Reunião;

3) Indicação de um representante da sociedade civil para compor o Conselho Gestor do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente conforme lei 5.023/2019 -  Art. 6° -  item IV (em 
anexo).

Contando com a presença de todos. 

Atenciosamente,

Juliana Caldevilla 
Presidente



















Ata da 49a. Assembleia COMDEMA. No vigésimo dia do mês de novembro de 2019, em 
segunda chamada às 19:15 horas, na Câmara Municipal de São Roque, reuniu-se o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, contando com a presença de 11 participantes, dos 
quais 6 Conselheiros e 5 visitantes colaboradores.

EXECUTIVO MUNICIPAL:

Depto. de Meio Ambiente: Sra. Juliana Caldevilla 
Depto. de Defesa Civil: José Abilio dos Santos 
Depto. de Turismo: Sandro Marcelo Cobello

LEGISLATIVO:

Câmara dos Vereadores: Mauracy Moraes Oliveira 

SOCIEDADE CIVIL:

ASSEA-Assoc. dos Eng. e Arquitetos: Paulo Renato Mazzaro 
APPV -  Assoc. de Proprietários do Planalto Verde: Ari Medina Santiago

VISITANTES:

Cecilia Hopp Santiago 
Elias Sapolnik 
Lucimar Takaoka 
Laur Ortega Magnocavallo 
Nirceu de Oliveira

Não participaram da Assembleia os Conselheiros: 

SOCIEDADE CIVIL:

OAB-Ordem dos Advogados: Dra. Ana Carolina Corrêa Trujillo e suplente
IFSP Instituto Federal SP: Jean Louis Rabello de Morais e suplente
AISAM -  Assoc. das Indústrias -  Ruy Josman Ribeiro Lopes(justificada) e suplente
Instituto Auá -  Ondalva Serrano (justificada) e suplente
Sindicato Rural de São Roque -  Paulo Aldumaro Sabbatini e suplente

A lista de presença dos Conselheiros presentes e dos visitantes encontra-se registrada na 
pagina 28 do livro de presença numero 1.

Pauta da Assembleia:

1) Aprovação da ata da Assembleia Extraordinária 48a, realizada em 23 de outubro de 
2019;

2) Posição do Poder Executivo com relação ao ofício COMDEMA 22/2019 encaminhado ao 
Sr. Cláudio Góes e protocolado em 29/10/2019 com o N°. 014525.

Assunto: Indicação do Presidente COMDEMA para o biênio 2019-2021



3) Estudo de proposta do Regimento Interno do COMDEMA.

O Sr. Paulo Mazzaro, vice-presidente do COMDEMA deu as boas vindas aos participantes, 
informou que a presidente do COMDEMA, Sra. Juliana Caldevila comunicou que se atrasaria 
30 minutos. O Sr. Paulo deu inicio a assembleia às 19:15 hs. e colocou a ata da 48a. 
Assembleia Extraordinária em votação a qual foi aprovada por unanimidade.

Convidou o Sr. Ari Medina Santiago, para secretariar a Assembleia e colocou o item 3 da pauta 
em discussão.

O Sr. Ari informou que o 'Estudo de proposta do Regimento Interno do COMDEMA’ tem como 
objetivo atualizar o Regimento Interno e compatibilizá-lo com a Lei COMDEMA.

Informou que para a eleição COMDEMA realizada em outubro, tomou-se como base:

a) a Lei COMDEMA 3965;

b) o Estatuto do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente N. 5.219 de 17 de agosto de 
1998.

O Sr. Paulo selecionou 7 itens para serem discutidos na assembleia, são eles:

1. COMUNICAÇÕES:
2. APROVAÇÕES
3. PUBLICAÇÕES
4. ELEIÇÃO
5. PRESENÇA / AUSÊNCIA DE CONSELHEIROS E SUPLENTES
6. FUNDEMA
7. LEI COMDEMA
O Sr. Paulo fez uma observação sobre o excesso de ausências de conselheiros sem a 
presença dos seus suplentes nas assembléias mensais. Mencionou que esta situação 
comprometeu o resultado dos trabalhos do biênio anterior e recomendou que o item 5 da lista 
apresentada, tenha uma atenção especial visando melhorar a participação dos representantes. 
Os presentes concordaram.

Com a chegada da Sra. Juliana Caldevilla, os presentes foram posicionados sobre a decisão 
do Executivo em relação aos representantes do Meio Ambiente no COMDEMA, item 2 da 
pauta. A Sra. Juliana foi designada pelo Executivo como Conselheira Titular e designida como 
Presidente para o biênio 2019-2021. A Sra. Denise Aparecida F. Da Silva será a suplente da 
Divisão do Meio Ambiente para o biênio 2019-2021.

O Sr. Paulo posicionou a Sra. Juliana sobre o assunto em discussão e passou a palavra a ela. 
Como resultado, alguns dos itens que deverão constar no Regimento Interno conseguiram 
consenso e outros serão colocados em discussão na próxima reunião ou levados ao jurídico da 
Prefeitura para consulta técnica, como segue:



Sobre COMUNICAÇÃO:
1.1. entre a diretoria e os conselheiros ficou decidido que será feita através de meio 

eletrônico, inclusive a justificativa por ausência.

Sobre APROVAÇÃO:
2.1. Deliberações: Após discussão sobre o tema, ficou aprovado que deverá ser na 

forma de votação presencial com o quorum mínimo de 50% + 1 dos conselheiros.

2.2. Atas e ofícios: Foi deliberado que deverá ser através de votação presencial com 
qualquer quorum em 2a. Chamada (15 minutos após 1a. chamada).

Sobre PUBLICAÇÕES:
3.1. Sobre deliberações: Para efeito de Regimento Interno, o tema deverá ser 

discutido novamente na próxima reunião. A Sra. Juliana irá consultar o Depto. 
Jurídico.

As deliberações serão anexadas a ata após aprovadas e publicadas no site da 
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

3.2. Sobre eleição do COMDEMA: O procedimento bem como os prazos para ser 
realizada uma eleição, deverá estar contido na LEI COMDEMA e no Regimento 
Interno. Este assunto será tratado pela Sra. Juliana após consulta ao Depto. Jurídico.

Sobre ELEIÇÃO:
4.1. O procedimento bem como os prazos para ser realizada uma eleição, deverão 

estar contidos na LEI COMDEMA e no Regimento Interno. Este assunto será tratado 
pela Sra. Juliana após consulta ao Depto. Jurídico.

4.2. Ficou decidido que os conselheiros podem se reeleger por mais 2 anos se 
tiveram, no período anterior, no mínimo 70% de presença nas assembléias. Esta 
regra deve valer para Sociedade Civil, Executivo e Legislativo. A Lei COMDEMA 
deverá ser compatibilizada com esta decisão.

Sobre AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO e ENTIDADE:
5.1. Este assunto foi muito discutido mas não foi concluído. A proposta é de que o 

Conselheiro e a Entidade percam o direito da representatividade no COMDEMA em função, 
principalmente, de faltas excessivas nas assembléias. A Sra. Juliana consultará o Jurídico e 
deverá garantir a compatibilidade entre LEI COMDEMA e REGIMENTO INTERNO.

5.2. No caso de uma entidade perder a representatividade, foi proposto haver uma nova 
eleição.

Sobre FUNDEMA:
6.1. Foi decidido que há necessidade de definir as regras no Regimento Interno em 

função da criação do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA. O Jurídico 
deverá ser consultado.



7. LEI COMDEMA:
7.1. Em função da última alteração da Lei COMDEMA encaminhada à Câmara pelo 

Executivo não ter considerado as alterações propostas pelo COMDEMA, foi 
solicitado à Sra. Juliana reabrir a questão junto ao Jurídico para compatibilizar o 
Regimento Interno com a Lei COMDEMA e com a Lei FUNDEMA.

Após serem tratados os itens relacionados ao REGIMENTO INTERNO, a duplicação da 
Raposo Tavares ficou evidente como sendo uma preocupação dos participantes presentes, em 
relação ao Meio Ambiente. Diversos aspectos de risco foram levantados pelo Sr. Abilio e pelos 
demais participantes e foi solicitada à Sra. Juliana que seja viabilizada uma apresentação do 
projeto de duplicação ao COMDEMA, antes da Audiência Pública.

Nada mais havendo a tratar, as 21:00 hs. A Sra. Juliana deu por encerrada a ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA e agradeceu a presença de todos. Eu Ari, redigi e assino a presente ata, 
que vai também assinada pela Sra. Presidente.

Juliana Caldevilla 
Presidente

Ari Medina Santiago 
Secretário


