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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA

Nº 01/2018 – MARÇO DE 2018

Aos vinte e nove dias do mês de Março de 2018, na sala de reuniões 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, Rodrigo
Tosta Barbosa Moysés e Walter Moacir Alves Junior. Também estavam
presentes outras pessoas, entre funcionários públicos, particulares, Prefeito e
vereadores. Justificadas as ausências dos demais conselheiros, por motivos de
viagem e compromissos previamente agendados. Os seguintes assuntos
compõem a pauta da presente reunião: 1) Posse dos novos membros do
COMDEMA com a presença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Naim Miguel
Neto; 2) Eleição da nova Diretoria para compor o término do mandato; 3)
Definição dos dias e das datas das reuniões mensais do conselho; 4)
Discussão e apresentação dos temas do Programa Município Verde Azul do
Governo do Estado de São Paulo; e 5) Pauta Livre.
Dando início aos trabalhos, tivemos:
1) Posse: o Sr. Guilherme Fiumaro Tosta, Chefe do Setor de Meio Ambiente,
convidou o Prefeito Municipal Dr. Naim Miguel Neto a fim de declarar
empossados na função de membros do COMDEMA os novos integrantes
nomeados. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal ressaltou a importância do
conselho para as questões ambientais do nosso município, pediu a
colaboração de todos para que se engajem no funcionamento do COMDEMA
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para que não tenhamos novamente o mesmo quadro de inatividade constatado
até então e ao final da sua fala declarou empossados os novos conselheiros;
2) Eleição: o Sr. Guilherme Fiumaro Tosta, Chefe do Setor de Meio
Ambiente, com fundamento no regimento interno do COMDEMA, convidou
os conselheiros presentes com direito a voto a elegerem a nova Diretoria para
completar o mandato que se encerra em 25/08/2018. Na oportunidade, por
consenso, foram assim definidos os novos integrantes: Presidente - Walter
Moacir Alves Junior; Vice-presidente - Neivaldo Freitas Osório; e Secretário
Executivo Guilherme Fiumaro Tosta;
3) Dias e Datas das Reuniões Mensais: foi definido pelos presentes que as
reuniões do COMDEMA ocorrerão preferencialmente na primeira segundafeira de cada mês, às 19:00 horas. Também foi sugerido pelo atual Vice
Presidente que as reuniões ocorram de forma itinerante, cada mês em uma
localidade, se possível, a fim de aproximar a sociedade da discussão das
questões ambientais. Por fim, todos aprovarão que a próxima reunião a ser
Realizada no mês de Abril ocorrerá no dia 09/04/2018, às 19:00 no Centro
Cultural da Prefeitura Municipal de Miguelópolis;
4) O Conselheiro Guilherme Fiumaro Tosta pediu a palavra para esclarecer os
demais membros sobre a existência de um Programa do Governo do Estado
denominado Município Verde Azul (PMVA). Após realizar uma explanação
sobre o mesmo, disse que tal programa, se privilegiado e realizadas as ações
comtempladas em suas diretivas, permite a melhoria da gestão ambiental do
município, além do que confere prioridade na obtenção de recursos públicos.
Por fim, informou que uma das direitvas é juntamente relacionada ao
COMDEMA, onde uma série de atividades devem ser cumpridas, dentre elas
as reuniões, deliberações a existência de um fundo municipal do meio
ambiente, etc. Finalizou dizendo que na próxima reunião apresentará as
atividades parciais em curso pelo PMVA no nosso município, cuja data de
certificação, ou seja, de entrega dos documentos das ações, está prevista para
o dia 16/04/2018;
5) Pauta Livre: foi sugerido pelo Presidente, tendo em vista as ações do
PMVA relacionadas ao COMDEMA, que na próxima reunião deliberássemos
sobre nossa primeira resolução, sobre as atividades parciais do PMVA (plano
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de gestão) e sobre a qualidade da nossa frota municipal, ao que todos
concordaram.
Sem mais, às 11:30 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, 29 de Março de 2018.

GUILHERME FIUMARO TOSTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA

