Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
de Miguelópolis
Praça Vovó Mariquinha nº 100 – Miguelópolis – SP.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA

Nº 02/2018 – ABRIL DE 2018

Aos nove dias do mês de Abril de 2018, no anfiteatro do Centro Cultural da
Prefeitura Municipal de Miguelópolis, reuniram-se os novos conselheiros
nomeados pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Naim Miguel Neto, por força da
Portaria 14.604/2018. Na oportunidade estavam presentes os seguintes
conselheiros, entre titulares e suplentes: Ademar Henrique da Silva, Aurea
Aparecida P. Marra Trindade, Bárbara de Cássia Basílio de Oliveira, Caroline
Lacerda Granhani, Cristiano dos Santos Campos, Davi Pedro Lacerda,
Fernando Figueiredo Ferreira, Guilherme Fiumaro Tosta, Jade Queiroz
Christino da Silva, José Ronedes Figueiredo Tosta, Luiz Roberto Figueiredo
Tosta, Nardo Harley Garofo Rodrigues, Neivaldo Freitas Osório, Pedro
Aurélio Guazzelli Pereira da Silva, Rodrigo Tosta Barbosa Moysés e Walter
Moacir Alves Junior. Justificadas as ausências dos demais conselheiros, por
motivos de viagem e compromissos previamente agendados. Os seguintes
assuntos compõem a pauta da presente reunião: 1) Deliberação sobre a
Primeira Resolução do COMDEMA no ano de 2018; 2) Manifestação do
COMDEMA sobre a atual situação da frota municipal relatada na planilha a
ser apresentada pelo Conselheiro Ademar Henrique da Silva; 3) Definição do
dia da próxima reunião no mês de Maio; 4) Manifestação sobre o Plano de
Gestão das atividades parciais a serem enviadas ao Programa Município
Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo; e 5) Pauta Livre.
Dando início aos trabalhos, tivemos:
1) Resolução: após discussão entre os presentes, foi assentado que o tema da
primeira resolução do COMDEMA, até pela importância das questões
ambientais e de segurança, é no sentido de que o Departamento de Estradas e
Rodagem em conjunto com as Concessionárias e Permissionárias têm a
obrigação de proceder à manutenção (corte e limpeza) da vegetação rasteira
(gramíneas) em toda a faixa de domínio e não edificável das rodovias sob sua
responsabilidade que eventualmente cortar o território do Município de
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Miguelópolis. Estabelecido o entendimento, procedeu-se à redação da aludida
resolução, que segue em anexo;
2) Manifestação sobre a Frota Municipal: o conselheiro Ademar Henrique da
Silva, como encarregado de manutenção da Prefeitura Municipal, apresentou
a planilha sobre a atual situação. Pela exposição ficou evidente que a nossa
frota encontra-se extremamente defasada, velha, com uma série de problemas
e incapaz de assistir adequadamente às necessidades cotidianas do poder
público. Assim sendo, manifesta a necessidade de renovação gradual da frota,
sendo esse o entendimento desse Conselho;
3) Próxima Reunião - Maio: foi definido pelos presentes que a reunião do mês
de Maio ocorrerá no dia 07/05/2018, às 19:00 horas, em princípio no Centro
Cultural da Prefeitura Municipal de Miguelópolis;
4) Plano de Gestão das atividades parciais do PMVA: O Conselheiro
Guilherme Fiumaro Tosta, chefe do setor de Meio Ambiente e Interlocutor do
Programa, com o auxílio do conselheiro Fernando Figueiredo Ferreira,
suplente no PMVA, delineou as ações parciais até agora realizadas. Em linhas
gerais foram suscitadas:
a) as ações sustentáveis, como o objetivo de implantação de uma horta
comunitária e a recauchutagem de pneus;
b) ações de estrutura e educação ambiental, como a necessidade de uma
reforma administrativa que contemple mais funcionários ligados ao meio
ambiente, capacitações de professores, etc;
c) COMDEMA atuante e que apresente um Fundo municipal;
d) ações de monitoramento da água e do esgoto, bem como implantação de
uma nascente modelo e atividades de limpeza do rio e da praia;
e) monitoramento da frota municipal, incentivo à substituição dos
combustíveis fósseis e fiscalização das queimadas urbanas;
f) monitoramento e fiscalização dos postos de combustíveis e dos aterros de
destinação dos lixos;
g) capacitações dos funcionários públicos (arborização, defesa civil,
CONSEMA, etc), criação de espaço para desenvolvimento de mudas e
realização de ações voltadas para o meio ambiente; e
h) estabelecimento de convênios sem custo para a prefeitura a fim de destinar
adequadamente resíduos, como por exemplo, óleo, pneus e lixo eletrônico;
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Diante da explanação acima apresentada, o COMDEMA, por meio dos
conselheiros, manifestou reconhecimento de melhoria nas atividades
ambientais desenvolvidas em nosso município, até porque nada estava sendo
feito até o presente momento, o que seguramente gerará uma nota melhor do
que a do ciclo passado. Contudo, foi também salientada a necessidade de
continuidade das ações e disponibilidade de mais funcionários públicos
vinculados ao meio ambiente;
5) Pauta Livre: foi denunciada a realização de poda drástica no Posto Petro
Rio; o conselheiro Guilherme Fiumaro Tosta informou que nenhum
requerimento de poda e supressão de árvore foi apresentado ao Setor de Meio
Ambiente; diante disso foi sugerido pelo Presidente a emissão de notificação
ao responsável legal do estabelecimento advertindo que essa conduta não é
permitida por lei e que caso volte a praticá-la ficará sujeito às medidas
cabíveis, o que foi aceito por todos os presentes, ficando o secretário
executivo incumbido de redigir a mencionada notificação nos termos acima
narrados.Foi mencionado pelo conselheiro Guilherme Fiumaro Tosta a
necessidade de elaboração de um relatório resumindo os temas debatidos nas
reuniões do COMDEMA para fim de cumprimento de uma ação da diretiva
Conselho Ambiental do PMVA, o que foi aprovado por todos, ficando o
respectivo secretário incumbido de realizar essa redação.
Sem mais, às 8:30 deu-se por encerrada a reunião e após a leitura pelo
Presidente Walter Moacir Alves Junior de todos os tópicos debatidos, com a
respectiva aprovação dos presentes, EU, Guilherme Fiumaro Tosta, na
qualidade de Secretário Executivo, lavrei esta Ata que vai devidamente
assinada.
Miguelópolis, 09 de Abril de 2018.
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