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“Ata da Reunião Ordinária de 12 de novembro de 2012”

2
3

1. Formação de quórum e início de reunião: Em 6 de novembro de 2012 a Diretoria do COMDEMA

4

encaminhou mensagem eletrônica com o Ofício de Convocação para a Reunião Ordinária, à realizar-se em

5

12 de novembro de 2012, às 19h nas instalações da ACIPI (Rua do Rosário, 700). Anexas a convocação,

6

foram enviadas: A ata da reunião de 08 de outubro de 2012 e o Parecer do Comdema sobre Declaração de

7

Utilidade Pública da ONG Vira-Lata Vira Vida. Com a primeira chamada às 19h e a segunda às 19h30

8

reuniu-se o COMDEMA com a presença de seus membros.

9

2. Informes: o Presidente Renato Morgado informou sobre a resposta da Prefeitura Municipal de Piracicaba

10

a respeito do Parecer de conformidades urbanísticas do loteamento Parque dos Eucaliptos enviado pelo

11

Comdema. A Prefeitura aceitou as condicionantes apresentadas pelo Conselho no parecer.

12

O presidente também informou sobre o recebimento de oficio solicitando do conselho a indicação de um

13

titular e um suplente para representar o Comdema no GEMEA (Grupo Multidisciplinar de Gestão Ambiental).

14

Para tal o conselho decidiu que os conselheiros teriam até o dia 27/11/2012 (15 dias) para se inscreverem.

15

O Sr. Ricardo Otto Leão Schmidt informou sobre a 1º convocação para reunião do Conselho Municipal de

16

Regulação e Controle Social, no dia 27 de novembro de 2012. Foi exposto que há uma dificuldade em

17

entender se a reunião será apenas com apresentações ou se também será deliberativa. O material

18

preparatório enviado ao Comdema é insuficiente para uma participação com qualidade na reunião deste

19

novo conselho. O Comdema decidiu que serão discutidas as pautas nas Câmaras Técnicas (CT) de

20

Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos do Comdema; também será solicitado a Lei que institui o Conselho

21

Municipal de Regulação e Controle Social, assim como os documentos necessários para a participação na

22

reunião.

23

Sônia Cristina Ramos denunciou um loteamento na Rua Santa Catarina que está sendo construído em área

24

de Preservação Permanente. Segundo a Conselheira, o loteamento já possui inclusive infra-estrutura, como

25

iluminação pública e pavimentação nas ruas. O conselho decidiu encaminhar esta questão à CT de Uso e

26

Ocupação do Solo, que irá estudar o caso e averiguar in loco.

27

3. Aprovação da ata de 08 de outubro de 2012: a ata foi aprovada sem nenhuma alteração.

28

4. Eleição do Vice-Presidente do Comdema: Eleito o Sr. Nelson de Almeida Carvalho Junior,

29

representante da OAB Piracicaba por aclamação.

30

5. Parecer do Comdema sobre Declaração de Utilidade Pública da ONG Vira- Lata Vira Vida: As Sras.

31

Miriam e Cecília, representantes da ONG Vira Lata – Vira Vida, apresentaram as atividades da instituição,

32

seu histórico na cidade, suas parceiras, os serviços prestados a comunidade, dentre outros aspectos. Após

33

este momento o Presidente Renato Morgado apresentou uma proposta de declaração de utilidade pública,

34

que foi aprovada por aclamação. Ficou instituído que para o Comdema enviar pareceres de utilidade pública

35

será seguido o mesmo procedimento, sendo necessária a aprovação da Plenária.

36

6. Outros Assuntos: Claudia Renata Novolette indagou sobre a construção de um posto de gasolina,

37

próximo ao Parque da Rua do Porto e os possíveis riscos de contaminação. Para um esclarecimento deste

38

caso a Sra. Kátia Maria Diniz, representante da Cetesb, se propôs levar um resumo sobre o processo
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licitatório na próxima reunião e lembrou que estes processos são públicos, podendo haver solicitação de

40

“vistas ao processo” em qualquer etapa.

41

7. Planejamento das Câmaras Técnicas: Os Conselheiros e demais participantes foram divididos nos

42

seguintes grupos referentes às Câmaras Técnicas do Comdema: Resíduos, Recursos Hídricos, Uso e

43

Ocupação do Solo e Biodiversidade. Foram discutidas e definidas as prioridades e o planejamento destas

44

Câmaras Técnicas que deverão ser executadas nos próximo meses.
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