RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO COMDEMA
Período de 27/09/2018 a 11/04/2019
O 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
13 (treze) reuniões ordinárias mensais e 2 (duas) extraordinárias. As pautas e
deliberações da reuniões são divulgadas semestralmente pela Imprensa Oficial.
Apresentamos a seguir os relatos das reuniões do período de 27/09/2018 a
11/04/2019. A décima reunião do Conselho aconteceu em 27/09/2018, com a
participação de 8 (oito) conselheiros e teve como pauta: Apresentação e apreciação
do Plano de Gestão Ambiental e Documentos Comprobatórios que serão entregues
à Coordenação do Programa Município Verde Azul para a etapa de certificação;
Apresentação e apreciação do Cronograma de Manutenção da Frota Própria da
Administração Pública Municipal. A apresentação foi realizada por representantes da
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e, após questionamentos e
esclarecimentos, o relatório e o cronograma foram aprovados por unanimidade. Nos
meses de outubro e novembro de 2018, as reuniões não aconteceram por falta de
pautas conforme editais publicados. A décima primeira reunião ordinária foi realizada
em 12/12/2018, com a participação de 13 (treze) conselheiros e teve como pauta a
Balanço das Atividades do COMDEMA no ano de 2018; Participação e recondução
de membros do Conselho; Evento de Certificação do Programa Município Verde
Azul. Foram apresentadas as ações do conselho; foi feito o levantamento dos
conselheiros ausentes em mais de três reuniões consecutivas para a notificação aos
mesmos e substituição em caso da ausências não forem justificáveis; foi decidido
que será organizada uma comitiva para viajar a são Paulo para participação da
cerimônia de certificação do Município Verde Azul. A décima segunda reunião
ordinária ocorreu em 10/01/2019 com a presença de 12 (doze) conselheiros, e teve
como pauta: Análise do Plano Municipal de Saneamento Básico de Araçoiaba da
Serra. Representante da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável apresentou ao
conselho o cronograma de revisão dos planos de saneamento básico e de resíduos
sólidos e os conselheiros se comprometeram a participação e contribuição com o
processo de revisão. A reunião prevista para 14/02/2019 não aconteceu por falta de
quorum, ficando sua pauta para a reunião seguinte. A décima terceira reunião do
COMDEMA ocorreu em 14/03/2019 com a presença de 11 (onze) conselheiros e um
convidado e teve como pauta: Informes gerais; Apresentação do Relatório de
Atividades de 2018 da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável; Apresentação da
Bula do Programa Município Verde Azul para 2019; Planejamento 2019 da
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Feitas as apresentações e
esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a continuidade do município no
Programa Município Verde Azul e também aprovaram o Planejamento para o ano de
2019. A décima quarta reunião ordinária foi realizada em 11/04/2019 com a
participação de 10 (dez) conselheiros e teve como pauta: Informes gerais,
Apresentação do Relatório Geral Ambiental (RGA) parcial do Programa Município
Verde Azul; Plano de Arborização Urbana. Apresentado o RGA a ser enviado em
15/04/2019 para o Programa Município Verde Azul, o mesmo foi aprovado sem
ressalvas; o segundo ponto de pauta sobre o Plano de Arborização não foi discutido
por falta de tempo, sendo adiado para a próxima reunião.

