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“Ata da Reunião Ordinária de 8 de abril 2013 ” 1 

 2 
1. Formação de quórum e início de reunião:  Em 3 de abril de 2013 a Diretoria do COMDEMA 3 

encaminhou mensagem eletrônica com o Ofício de Convocação para a Reunião Ordinária, à realizar-se em 4 

8 de abril de 2013, às 19h nas instalações do NEA/SEDEMA/COMDEMA (Av. Dr. Maurice Allain, 77). Com 5 

a primeira chamada às 19h e a segunda às 19h30 reuniu-se o COMDEMA com a presença de seus 6 

membros. 7 

2. Informes:  a conselheira Iraci Honda, apresentou o processo de inscrição, de seleção e o site do Prêmio 8 

Destaque Ambiental 2013. Frisou que as inscrições estão abertas até 12 de maio e que a premiação 9 

ocorrerá no dia 6 de junho, na Acipi. 10 

O presidente Renato Morgado apresentou as Sra. Sandra que será responsável pelo apoio administrativo 11 

ao Comdema, em conjunto com a Sra. Estela.. 12 

O presidente apresentou a situação do local das reuniões do Comdema, que não poderão mais ser 13 

realizadas na Acipi. Foi aberta a discussão e foi consenso entre os presentes que as próximas reuniões 14 

serão realizadas no NEA/SEDEMA/COMDEMA. 15 

O presidente informou que a Prefeitura Municipal já publicou o comunicado oficial do processo de 16 

renovação das entidades da sociedade civil que integrarão o Comdema no biênio 2013-2015. Reforçou que 17 

o prazo final para o cadastramento das entidades é 10 de maio e solicitou o apoio de todos na divulgação 18 

deste processo. 19 

O presidente informou que a reunião com o Prefeito Municipal, Sr. Gabriel Ferrato, para apresentação oficial 20 

do COMDEMA será no dia 10 de abril. Nesta reunião serão abordadas duas prioridades do conselho: 21 

implementação do Plano Municipal de Recursos Hídricos e do FUMDEMA. 22 

3. Aprovação da ata de 12 de março de 2013: o presidente do Conselho, Renato Morgado, informou que 23 

a ata da reunião de março não foi elaborada a tempo e que a mesma será votada na reunião ordinária de 24 

maio. 25 

4. I Conferência Municipal de Meio Ambiente de Pira cicaba: A Conferência será realizada no dia 29 de 26 

junho de 2013, na Escola de Engenharia de Piracicaba. No dia 10 de junho será realizada uma mesa-27 

redonda, como atividade preparatória da Conferência. Haverá também uma visita técnica a estruturas 28 

públicas destinadas a gestão de resíduos sólidos e a uma empresa do município. 29 

5. Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos: O Presidente, Sr. Renato Morgado, apresentou o 30 

Plano e relembrou que o Comdema enviou proposta ao orçamento de 2013 e ao PPA Cidadão para a 31 

criação de rubrica relacionada ao mesmo. Informou que o presidente do Semae não respondeu o convite do 32 

Comdema para que participasse da presente reunião. Os Conselheiros apresentaram a preocupação não 33 

ausência de resposta do Semae e de seu presidente. O Conselheiro, Sr. José Carlos Masson, sugere que o 34 

Comdema monitore a reserva de áreas permeáveis, determinada no Plano Diretor do Município. 35 

6. Discussão sobre a competência do Comdema estabel ecida no inciso VI, artigo 8 da Lei 36 

Complementar 251/2010 “Deliberar, com base em estud os técnicos, sobre o  uso, ocupação e 37 

parcelamento do solo, no que se refere às áreas de interesse  ambiental”: A pauta foi adiada, pois o 38 

Prof. Roberto Braga, que elaborou parecer sobre o assunto, precisou ausentar-se da reunião por outro 39 
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compromisso inadiável. Porém, foi discutido projeto de lei em tramitação na Câmara de Vereadores que 40 

autoriza a troca de área institucional de um loteamento do município por área de outra região. Os 41 

conselheiros demonstraram preocupação sobre o projeto, dado que a área a ser trocada, segunda parecer 42 

do Prof. Roberto Braga, está localizada em área de menos valorizada e em parte em área de preservação 43 

permanente. Foi definido que o presidente do Comdema e demais interessados estarão presentes na 44 

reunião pública, que será realizada na Câmara de Vereadores no dia 9 de abril. 45 
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