
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL, DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - COMDEMA- GESTÃO 2020-2021 -REALIZADA

EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

No dia 25 de outubro de 2019, às 10:00 horas, reuniram-se no Fundo de Solidariedade de Rio

Grande da Serra — situado a Rua do Progresso no 700, os Conselheiros nomeados em Decreto

Municipal no 2.649 de 9 de outubro de 2019, para a realização da reunião ordinária do

COMDEMA. Estiveram presentes os seguintes membros: Altair Ventura da Silva, Francisco

Carlos Sans Hernandes, Maria Aparecida Falsetti, Mercedes Branco, Juliana Rodrigues Ferreira,

Fátima Ap. Rodrigues, além da Sra. Vivian Valverde Corominas, secretária do COMDEMA e

dos representantes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente Cláudio Fernando Pereira, Kamila

Ortega de Moraes, Juliana Miranda e Heloise Balhesteros.
Pauta:

l. Aprovação da Ata da 25a Reunião Ordinária do COMDEMA realizada em

27/09/2019- 2019-2021;
2. Discutir sobre mudanças no regimento interno, com debates específicos

3. Ações da Secretaria do Verde e Meio Ambiente
4. Diversos

A sessão foi iniciada com a nomeação da Sra. Juliana Ferreira para presidi-la, tendo em vista que
a presidente do COMDEMA Sra. Claudia Pinheiro Paranhos estava ausente em razão de
compromissos oficias. Em seguida, a secretária do COMDEMA Sra. Vivian Valverde
Corominas, passou à leitura da ata da reunião ordinária realizada em 27/09/2019, que culminou
com a eleição e posse da nova diretoria do COMDEMA, sendo certo que, após a leitura, todos
presentes aprovaram o teor. Ato contínuo, a Sra. Juliana Ferreira informou que foi publicado no
jornal "Folha de Ribeirão Pires", em 18/10/2019, o Decreto Municipal n.0 2.649 de 9 de
outubro de 2019, que dispõe sobre a nomeação dos novos membros do COMDEMA. Após, em
razão de sugestão realizada pela Sra. Juliana Ferreira e com aprovação de todos os presentes,
inverteu-se a discussão dos assuntos constantes na pauta, sendo tratado, primeiramente, o item
que dispõe sobre assuntos diversos. Neste ponto, após iniciada as explanações, a Sra. Juliana
Ferreira informou que houve aprovação pela Câmara Municipal de Rio Grande da Serra das leis
municipais ambientais, que foram objeto de discussões outrora em reuniões realizadas pelo
COMDEMA. Superado esse assunto, passou-se a explanação das ações realizadas pela
Secretaria do Verde e Meio Ambiente, no mês que precedeu esta reunião, sendo que a Sra.
Juliana Miranda informou que ao longo do mês de setembro foram colocadas nos bairro Oasis,
Vila Verde, Santa Tereza, Pouso Alegre e Jardim Encantado, diversas placas proibitivas de
descartes ilegais, com escopo de instruir a população a não realizarem tal tipo de conduta. Após,os membros do COMDEMA discutiram sobre a possibilidade de se instituir ecopontos dedescartes, sendo acordado que esse assunto será avaliado com mais profundidade a ponto de severificar sobre a possibilidade de se criar uma política pública municipal nesse sentido. Dandocontinuidade à sessão, foi sugerido por diversos conselheiro que a reunião em pauta seria apenúltima do ano, tendo em vista que, seguindo a dinâmica do exercício anterior, a reunião dedezembro, poderia ser uma reunião de confraternização e não técnica. Em seguida, colocado oassunto em pauta, por unanimidade dos presentes todos aprovaram essa decisão. Ato seguinte,ficou ainda acordado entre os Conselheiros, que receberam nesta reunião cópia do RegimentoInterno do COMDEMA, que o mencionado documento seria objeto de estudos por cada um e,na reunião ordinária do mês de novembro de 2019, os Conselheiros trariam suas sugestões paraeventuais alterações a serem realizadas no Regimento. Por fim, foi exposto pela Sra. JulianaFerreira que a faculdade de Saúde Pública da USP convidou o Município para participar de umProjeto de Saneamento/Educação Ambiental. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerradasendo esta ata assinada por mim, Vivian Valverde Corominas, secretária do COMDEMA e pelo

Rio Grande da Serra, 25 de outubro de 2019.

Soou-ox
Vivian Valverde Corominas

Secretária do COMDEMA
—-—Ju

Presidente da Reunião
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