CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA
ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE COMDEMA
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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Prefeitura,
com início às dezesseis horas em primeira convocação, e às dezesseis horas e trinta
minutos em segunda convocação, realizou-se a 86ª reunião do Conselho Municipal do
Meio Ambiente, sob a presidência de Angela Maria Macuco do Prado Brunelli a presença
dos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, cujas assinaturas
constam da lista de presença anexa, com justificativa de ausência de Cristiane Lujan e Luis
Antônio. A presidente em exercício agradeceu a presença de todos e informou que a
reunião é conjunta com a 76ª reunião do CMSA, Conselho Municipal de Saneamento
Ambiental, e convidou Telma Magro para secretariar. Angela perguntou se todos
receberam a ata da 85ª reunião, e se poderia dispensar a leitura, tendo sido aprovada. Em
seguida Angela informou que a pauta da reunião, com os seguintes assuntos: Programa
Município Verde Azul, Coleta e pátio dos resíduos da construção civil e da poda, e outros
assuntos. Angela deu início à reunião e informou que essa semana, no dia 28, houve visita
do funcionário Vanderson, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente,
representando o Programa Município Verde Azul, com o objetivo de constatar o
cumprimento de algumas diretivas do programa, tendo visitado as instalações do Parque
Ecológico, em especial o viveiro e a sala de educação ambiental; também foram
apresentadas as instalações do canil, e em seguida houve reunião na prefeitura, com a
participação dos membros deste conselho; nessa reunião foram discutidas várias diretivas,
inclusive as que não foram aceitas, como a comprovação de funcionário efetivo, uma vez
que o mesmo foi incorporado à função por portaria; também foram discutidas as opções de
cumprimento da proatividade na diretiva conselho ambiental; o técnico da secretaria
elogiou a disponibilidade dos conselheiros para essa reunião, e desejou um bom trabalho a
todos. A seguir foi discutido o pátio de disposição de resíduos da construção civil e da
poda, e informado que com a proibição de disposição de resíduos nos logradouros, será
obrigatório o uso de caçambas, e no caso da pessoa que declarar baixa renda, a prefeitura
irá conceder uma caçamba; atualmente o pátio executa o controle da entrada de resíduos,
sendo autorizada para profissionais da poda, somente para o resíduo da poda, e os demais
resíduos que possam vir misturado, serão triados e disponibilizados para o reuso na
construção civil, através de um banco de material de construção, ou enviados para o
Ecocentro, e os rejeitos levados ao transbordo; também está ocorrendo no pátio a trituração
do material da poda, e posterior uso na compostagem. Foi informado que houve reunião da
Câmara Técnica de Planejamento, CT-PLAGRH e de Plenária do Comitê de Bacia do
Baixo Pardo Grande para aprovação de solicitações de recursos remanescente da
compensação e da cobrança do uso da água, sendo que o SAAEB foi contemplado para o
serviço de instalação de macromedidores. Angela perguntou se alguém gostaria de fazer
uso da palavra, e não havendo mais nada a tratar, deu a reunião por encerrada, agradecendo
a presença de todos. Eu, Telma Alves Magro, lavrei a presente ata, que será por mim
assinada e pelo presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no dia trinta e um de
julho de dois mil e dezenove

Angela Maria Macuco do Prado Brunelli
Presidente em Exercício do COMDEMA
Telma Alves Magro
Secretária
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