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“Ata da Reunião Ordinária de 12 março de 2013”

2
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1. Formação de quórum e início de reunião: Em 5 de março de 2013 a Diretoria do COMDEMA

4

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

5

12 de março de 2013, às 19h na sede da Acipi (Rua do Rosário, 700). Com a primeira chamada às 19h e a

6

segunda às 19h30 reuniu-se o COMDEMA com a presença de seus membros.
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3. Aprovação das atas de 12 de novembro de 2012 e de 18 de fevereiro de 2013: as atas foram

8

aprovadas pelos presentes

9

4. Palestra - Ciência, tecnologia e inovação como estratégia do desenvolvimento econômico

10

sustentável de Piracicaba: A Presidenta do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Sra. Tais Helena

11

Lacerda, realizou a palestra, abordados os desafios para o avanço da Ciência e da Tecnologia no Brasil, as

12

perspectivas para a área, para o município e a relação do tema com o desenvolvimento sustentável local.
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5. Apresentação do Sistema de Indicadores Ambientais de do Observatório Cidadão de Piracicaba:

14

A apresentação foi realizada pelo Sr. Marcelino Sacchi, Secretário-executivo da Oscip Pira 21, uma das

15

entidades realizados do Observatório Cidadão de Piracicaba. O Observatório tem o objetivo de

16

instrumentalizar a sociedade para melhor compreensão e participação nos processos decisórios locais e

17

contribuir com o monitoramento, avaliação e aprimoramento das políticas públicas do município. Um dos

18

temas avaliados pelo Observatório é a questão ambiental, que conta com dez indicadores. O Sr. Marcelino

19

apresentou os indicadores e esclareceu as dúvidas dos presentes.

20

6. Definição do Processo de Eleitoral das entidades da sociedade civil o Comdema: A proposta 1 foi

21

apresentada pelo conselheiro Sr. Luiz Carlos Antonio Moretti. A referida proposta, dentre outras questões,

22

estabelece que As entidades já cadastradas na SEDEMA e participantes das atividades do COMDEMA, no

23

Período 2012/2013, deverão indicar novamente seus representantes, confirmando os atuais ou substituindo-

24

os. A proposta 2 foi apresentada pela conselheira Sra. Lidia Isabel Maria D’Arce Martins e pelo presidente

25

Sr. Renato Morgado. Tal proposta estabelece que as entidades interessadas em participar do processo

26

eleitoral, deverão realizar o seu cadastramento no NEA/SEDEMA/COMDEMA. Após o Cadastramento, as

27

entidades serão reunidas em data, horário e local previamente comunicados. Nessa reunião as entidades

28

de cada setor discutirão e definirão livremente, quais irão representá-las no próximo biênio do Comdema.

29

Após discussão e esclarecimento de dúvidas entre os presentes as propostas foram colocadas em votação.

30

Por maioria de votos, a proposta 2 foi aprovada. Foi aprovado também o seguinte cronograma para o

31

processo eleitoral: 10 de maio - Prazo Final de Cadastramento de Entidades Civis; 27 de maio - Reunião

32

conjunta de cada categoria para escolha das entidades que comporão a plenária do Comdema; 10 de junho

33

- Prazo Final para Indicação dos representantes a Secretaria do COMDEMA

34

7. Discussão sobre a competência do Comdema estabelecida no inciso VI, artigo 8 da Lei

35

Complementar 251/2010 “Deliberar, com base em estudos técnicos, sobre o

36

parcelamento do solo, no que se refere às áreas de interesse ambiental”: A pauta foi adiada em

37

função do adiantado da hora.

uso, ocupação e
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