
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 29 DE NOVEMBRO DE 2019
No dia 29 de novembro 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 2.468/2017 , para a realização da reunião ordinária do COMDEMA. Estiveram
presentes os seguintes membros: Altair Ventura da Silva, Edson Carvalho, Paulo Sergio V.S.
Ferreira, Juliana Ferreira e Mercedes Branco além da Sra. Vivian Valverde Corominas,
secretária do COMDEMA, dos representantes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente:
Kamila Ortega de Moraes, Heloise Balhesteros e Juliana Miranda e o do senhor Amaury
Monteiro Junior.
Pauta:

l. Leitura e aprovação da ATA da reunião de 25 de outubro 2019;

2. Discutir sobre mudanças no regimento interno, com debates específicos;

3. Ações da SVMA nos últimos 30 dias;
4. Diversos

A sessão foi iniciada pelo sr. Edson, vice-presidente do COMDEMA, tendo em vista
que a presidente do COMDEMA Sra. Claudia Pinheiro Paranhos estava ausente em razão de
licença médica. Em seguida, a secretária do COMDEMA Sra. Vivian Valverde Corominas,
passou à leitura da ata da reunião ordinária realizada em 25/10/2019, que foi aprovada por
unanimidade por todos presentes. Ato contínuo, passou-se à discussão do Regimento Interno do
COMDEMA, sendo certo que o conselheiro Sr. Altair sugeriu proceder à alteração do regimento
no sentido de permitir que as comunicações e decisões do COMDEMA possam ser realizadas
por meio do aplicativo "whatsapp" ou qualquer outro similar, em grupo oficial do COMDEMA,
inclusive sendo permitido por este meio as convocações para reuniões do COMDEMA,
alterando, assim o artigo 15, parágrafo 1 0, do Regimento Interno. Em seguida, o vice-presidente
sugeriu que fosse realizada alterações no Regimento no sentido de permitir a alternância da
presidência entre sociedade civil e membros da Administração Pública. Ato seguinte, o
professor Amaury, na condição de colaborador do COMDEMA, apresentou proposta no tocante
a forma de eleição das entidades. Por fim, em razão do adiantado da hora, mais propostas foram
submetidas à apreciação do COMDEMA sendo certo que ficou acordado entre os conselheiros
que todas seriam estudadas e, em momento oportuno, o texto final do Regimento Interno, com
as alterações, seria submetido à aprovação.

No que concerne as ações da secretaria do Verde e Meio Ambiente realizadas no mês
que antecedeu esta reunião, a Sra. Juliana informou que foram colocadas placas de proibição
descarte de entulho no bairro Centro. Ademais, informou a realização de duas ações conjuntas
entre a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Saúde em um caso
que envolvia um senhor que acumulava lixo em sua residência. Estas ações culminaram com a
internação do acumulador e retirada do entulho da residência.

Ademais, os conselheiros cobraram uma posição do conselheiro representante da
Secretaria Municipal de Saúde no tocante ao caso de criação de porcos no bairro Chácara Santo
Inácio e a questão da existência de um ferro velho ao lado de restaurante, no centro da cidade;
sendo certo que o conselheiro comprometeu-se a dar um posicionamento na reunião seguinte a
esta.

Por fim, o conselheiro sr. Paulo sugeriu uma ação conjunta entre a Secretaria Municipaldo Verde e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Saúde com escopo de conscientizar apopulação sobre a doença de Chagas, tendo em vista que estudos recentes demonstraram que cmo desmatamento esta doença está voltando no Estado (ainda não há casos registrados em RioGrande da Serra), tendo sido apurado que a doença está "entrando" nas cidades em razio dosgambás, que são contaminados.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo esta ata assinada por mim,Vivian Valverde Corominas, secretária do COMI)EMA e pelo presidente da reunião.Rio Grande da Serra, 29 de novembro de 2019.

ivian Valverde Corominas
Secretária do COMDEMA

Ed Carvalho
re I ene a eunião
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