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“Ata da Reunião Ordinária de 18 de fevereiro de 2013”

2
3

1. Formação de quórum e início de reunião: Em 11 de fevereiro de 2013 a Diretoria do COMDEMA

4

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

5

18 de fevereiro de 2013, às 19h nas instalações da ACIPI (Rua do Rosário, 700). Anexas a convocação,

6

foram enviadas: O Plano Plurianual (2009-2013) relativos a Sedema e ao Semae e a proposta de

7

Calendário das reuniões ordinárias de 2013. Com a primeira chamada às 19h e a segunda às 19h30 reuniu-

8

se o COMDEMA com a presença de seus membros.

9

2. Informes: Foram realizados os seguintes informes pelo presidente do conselho, Sr, Renato Morgado:

10

Recebimento do oficio do Ministério Público informando o Comdema sobre o Inquérito Civil relativo a

11

Barragem de Santa Maria da Serra; Recebimento de Oficio do Ministério Público informando o Comdema

12

sobre o arquivamento do Inquérito Civil relativo a Parceria Público Privada do sistema de esgotamento

13

sanitário do município. Tal inquérito foi motivado por representação do comdema questionando o processo

14

de audiência e consulta pública do edital de licitação e a ausência de agência reguladora dos serviços de

15

saneamento básico; Recebimento de oficio do Ministério Público solicitando parecer do Comdema sobre a

16

Central de Gerenciamento de Resíduos Oasis. Tal parecer foi elaborado pelo conselho em 2010; Eleição da

17

Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, composta pelos seguintes membros, Capitão

18

Gomes (Presidente), Madalena (Relatora) e Carlos Alberto Cavalcanti (membro); Recebimento de ofícios do

19

vereadores Paulo Camolesi e José Antonio Fernandes Paiva, solicitando parecer do Comdema sobre o

20

Projeto de Lei Complementar 12/2012, que trata de ampliação de prazo de recursos para multas relativa a

21

poda e corte de árvores. Esse tema foi discutido e como encaminhamento será solicitada a Câmara de

22

Vereadores o prazo de trinta dias para que o Comdema possa elaborar um parecer. A Câmara Técnica de

23

Biodiversidade será responsável pela elaboração do referido parecer que será votado na reunião ordinária

24

de março; Realização pelo Observatório Cidadão de Piracicaba, Imaflora, e Prefeitura Municipal do curso

25

“Como participar do Orçamento Público de Piracicaba”, que será realizado em março e está com inscrições

26

abertas até o dia 28 de fevereiro. A conselheira Claudia Renata Novolette questionou novamente as

27

licenças ambientais para instalação e operação de um posto de gasolina localizado próximo a Prefeitura

28

Municipal, as margens do Rio Piracicaba. Após discussão entre os presentes, foi decidido que o Comdema

29

enviará pedido de informações por e-mail a CETESB.

30

3. Criação da Comissão Especial Eleitoral (Eleições de Conselheiros para o mandato 2013-2015): a

31

comissão foi criada e será composta, pelos seguintes membros: Nelson de Almeida Carvalho Junior,

32

Fernando Retamero, Luiz Carlos Antonio Moretti, Renato Morgado, José Ferreira e um representante da

33

Prefeitura Municipal.

34

4. Criação da Comissão Especial do “Prêmio Destaque Ambiental 2013: a comissão foi criada e será

35

composta, inicialmente, pelos conselheiros: Nelson de Almeida Carvalho Jr , e Iraci Vitor Honda.

36

5. Proposta de realização da Conferência Municipal de Meio Ambiente: A proposta de realização da

37

Conferência foi apresentada pelo Prof. Roberto Braga, que explanou a oportunidade de ampliarmos o

38

debate sobre as questões ambientais do município, nesse ano que será realizada a Conferência Municipal

39

de Meio Ambiente. Após discussão entre os presentes, a idéia foi aprovada por consenso. A proposta é
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realizar a conferência em parceria com a Sedema e para isso o Prof. Roberto Braga e o Sr. José Ferreira

41

irão compor uma comissão para debater a proposta com a Secretaria.

42

6. Elaboração de Propostas para o PPA 2014-2017: Os presentes na reunião, conselheiros e convidados,

43

foram divididos em 5 grupos: Biodiversidade, Resíduos, Recursos Hídricos, Usos e Ocupação do Solo e

44

Fumdema. Após 30 minutos os grupos apresentaram as propostas para o PPA para suas respectivas áreas

45

a plenária do Conselho. Após discussão, foram aprovadas as seguintes propostas: criação de uma rubrica

46

“Plano Municipal de Recursos Hídricos”, com dotação de R$700 mil reais por ano; inclusão de R$200mil

47

reais por ano, para a implementação do Fundo. Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Expansão

48

do número de ecopontos no município, com a criação de mais 5 por ano, nos próximos quatro anos;

49

Aumento de investimento em educação ambiental, com a dotação de R$300mil por ano para o Núcleo de

50

Educação Ambiental; Maiores investimentos para a contratação de estudos, pesquisas e projetos

51

ambientais, com R$300mil por ano; Aumento da coleta seletiva, dos atuais 2% de resíduos coletados para

52

10%; e Aumento dos recursos para arborização urbana, com a destinação de R$5 milhões por ano.

53

7. Calendário de Reuniões 2013: O Sr. Renato Morgado, presidente do Conselho, apresentou o seguinte

54

calendário de reuniões, que foi aprovado pelos presentes: 18 de fevereiro, 19h; 11 de março, 19h; 08 de

55

abril, 19h; 13 de maio, 19h; 10 de junho, 19h; 08 de julho, 19h; 12 de agosto, 19h; 09 de setembro, 19h; 14

56

de outubro, 19h; 11 de novembro, 19h; 09 de dezembro, 19h

57

8. Encerramento: nada mais havendo a declarar foi encerrada a reunião.

58
59
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Renato Morgado
Presidente

Nelson de Almeida Carvalho Jr
Vice-Presidente

Fernando Retamero
Secretário
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