RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COMDEMA
Período de 01/05 a 20/09/2018
O novo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) teve sua
composição e atribuições definidas pela Lei Municipal nº 2122 de 11 de outubro de
2017. Seus membros foram nomeados pela Portaria nº 421 de 8 de dezembro de
2017, tendo a posse ocorrido em cerimônia realizada em 21/12/2017. A primeira
reunião do COMDEMA ocorreu em 11/01/2018, e desde então já foram realizadas 9
(nove) reuniões ordinárias mensais e duas extraordinárias. As pautas e deliberações
das primeiras quatro reuniões já foram divulgadas em publicação na Imprensa Oficial
em 17/08/2018. Apresentamos a seguir os relatos das reuniões subseqüentes. A
quinta reunião do Conselho aconteceu em 10/05/2018, com a participação de 10
conselheiros e teve como pauta: Informes gerais; Apresentação da concessionária
Águas de Araçoiaba; Apresentação de justificativa de faltas às reuniões; Conferência
Municipal do Meio Ambiente; Plano da Mata Atlântica; Publicações sobre a
Resolução do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Decreto do Regimento Interno;
Resposta ao vereador Carlos Donizete Prado sobre ofício número 0177/18 de
10/04/2018. Cumprindo a pauta, os representantes da Concessionária Águas de
Araçoiaba fizeram a apresentação da empresa e das ações executadas aos
conselheiros, foi deliberado que os conselheiros faltosos serão notificados para a
justificação das faltas sob pena de exclusão do Conselho, foi constituído um grupo
de trabalho para a organização da Conferência Municipal de Meio Ambiente, a
representante da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável fez a apresentação da
proposta de Plano Municipal da Mata Atlântica, foi a apresentada a publicação da
Resolução nº 001 do COMDEMA sobre a ativação do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e do decreto instituindo o Regimento Interno do COMDEMA, e foi
respondido um ofício a vereador da Câmara Municipal sobre o tratamento de esgoto
no Jardim São Roque. A segunda reunião extraordinária foi realizada em
17/05/2018, com a participação de 5 (cinco) conselheiros e teve como pauta a
Conferência Municipal de Meio Ambiente. O Grupo de Trabalho da Conferência foi
incumbido de apresentar ao Conselho as propostas de data, formato e eixos de
discussão dos temas da Conferência até a próxima reunião. A sexta reunião
ordinária ocorreu em 14/06/2018 com a presença de 6 (seis) conselheiros e 4
(convidados) e teve como pauta: Informes gerais; Votação do Plano Municipal da
Mata Atlântica; Designação do responsável para o Fundo Municipal do Meio
Ambiente; Conferência do Meio Ambiente; Elaboração de documento direcionado
aos Vereadores Municipais descrevendo a importância e a função do COMDEMA. O
Plano Municipal da Mata Atlântica apresentado na última reunião foi aprovado por
unanimidade, foi indicado como gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente o sr.
Elzo Savella, o Grupo de Trabalho apresentou a proposta de formato da Conferência
Municipal, foi decidido que os projetos de lei na área ambiental deverão ser
analisados pelo Conselho antes do envio à Câmara Municipal. A sétima reunião
ocorreu em 19/07/2018 com a presença de 10 (dez) conselheiros e um convidado e
teve como pauta: Informes gerais; Aprovação do Programa Municipal de Educação
Ambiental; Andamentos da Conferência Municipal de Meio Ambiente. Foi realizada a
apresentação do Programa Municipal de Educação Ambiental que foi aprovado por
unanimidade, quanto à Conferência Municipal de Meio Ambiente ficou pendente
apenas a data de realização possivelmente no mês de outubro próximo. A oitava
reunião ordinária foi realizada em 16/08/2018 com a participação de 5 (cinco)
conselheiros e teve como pauta: Informes gerais, Conferência Municipal de Meio
Ambiente, Informação sobre o COMDEMA à Câmara de Vereadores, apresentação

do relatório de participação do Município de Araçoiaba da Serra no Comitê de
Bacias e câmaras técnicas. Em relação à Conferência Municipal de Meio Ambiente
foi deliberado que deverá ser feita conjuntamente com a Secretaria de Educação e
Cultura, foi relatado que foi enviado ofício à Câmara Municipal sobre o trâmite dos
projetos de lei junto ao COMDEMA, os representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável fizeram a apresentação do relatório de participação no
Comitê da Bacia e nas câmaras técnicas de planejamento, de saneamento e de
educação ambiental. A nona reunião ordinária ocorreu em 13/09/218 com a
participação de 7 (sete) conselheiros e de 13 (treze) representantes do Comitê
Estudantil de Meio Ambiente com a seguinte pauta: Informes gerais; Apresentação
do COMDEMA à Comissão Estudantil de Meio Ambiente; Apresentação das
atividades da agenda do Programa Município VerdeAzul; Apresentação relatório da
52ª reunião do Comitê de Bacias Hidrográficas Sorocaba e Médio Tietê. A reunião
teve a participação da Comissão Estudantil de Meio Ambiente para a qual foi
apresentado o COMDEMA e suas atividades e funções, os representantes da
secretaria de Desenvolvimento Sustentável fizeram a apresentação do relatório de
execução da agenda do Programa Município Verde Azul, foi apresentado relato da
participação do Município de Araçoiaba da Serra na 52ª Plenária do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê e a aprovação de dois pleitos do
Município junto ao FEHIDRO para obras de drenagem urbana.

