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Diagnóstico
O mundo tem passado por um processo de extrema degradação
ambiental. Como consequência, a ocorrência de fenômenos como desertificação de
grandes áreas no continente africano, fortes nevascas no hemisfério norte e
derretimento das calotas polares preocupam ambientalistas e autoridades
governamentais.
No Brasil, esse processo é ainda mais preocupante, uma vez que o
País possui diversos biomas que contêm a maior biodiversidade do mundo e são
agredidos de forma preocupante. É missão de todos lutar para reverter esse
processo, e com as empresas não é diferente. Justamente por isso, existe a
fiscalização ambiental no Brasil.
As atividades de fiscalização são fundamentais para a preservação
ambiental, uma vez que este tipo de ação tem como principal missão controlar os
impactos ambientais causados por atividades produtivas das mais diferentes
naturezas. Por isso, existe uma legislação específica e diversos órgãos
fiscalizadores do meio ambiente nas três esferas do poder público, Federal,
Estadual e Municipal.
Dentro da sistemática de defesa do meio ambiente nacional temos
vários órgão especiais encarregados de auxiliar a Administração Pública, conforme
disposto na Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente.
Na área federal temos o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente que é
órgão de assessoria, estudos e de proposição das diretrizes da política nacional ao
governo central, através de seu Conselho de Governo, sendo então um órgão
federal consultivo e deliberativo e na esfera estadual temos o CONSEMA – Conselho
Estadual do Meio Ambiente com atribuições semelhantes.
Na esfera municipal o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, é um órgão consultivo e deliberativo no âmbito de sua competência
que deve assessorar o Poder Executivo do município nas questões ambientais.
Apesar de sua importância, muitas pessoas ainda enxergam com
desconfiança os mecanismos de fiscalização ambiental brasileiros, em grande parte
devido à extensa e confusa legislação do País. Isso faz com que muitas delas não
saibam como agir diante de uma autuação por parte de alguma entidade de
fiscalização ambiental.
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Muito antes de ser um instrumento punitivo, portanto, a fiscalização
ambiental é fundamental para que todas as pessoas possam executar suas
atividades dentro da lei e de forma a preservar um patrimônio que, além de ser de
todos, possui valor inestimável.

PROPOSTA
Considerando que o COMDEMA é um órgão consultivo e deliberativo
no âmbito de sua competência que deve assessorar o Poder Executivo do município
nas questões ambientais, a proposta é fazer com que membros do COMDEMA
também participem, como observador, de algumas ações de fiscalizações
ambientais que são realizados pelo Poder Público Municipal, como forma de
acompanhar e verificar em loco os danos ambientais, de forma que ao tomarem
conhecimento, sejam danos expressivos ou não, possam tem noção das
consequências e assim ajudarem a propor ações de recuperação.
A fiscalização acompanhada de membro do COMDEMA e que terá
como objetivo lograr danos ambientais como poda drástica de árvores, corte de
árvores, queimadas urbanas e outros tipo de infrações ambientais, ocorrerá a
uma vez ao mês ou sempre que um membro esteja a disponível e demonstre
interesse no acompanhamento da equipe de fiscalização municipal. Nas ações,
o mebro do COMDEMA apenas será observador e poderá interegir com os fiscais.
A cada reunião do COMDEMA o participante da ação de fiscalização poderá expor
o que pode verificar, inclusive fazendo uma análise do dano ambiental na qual
constatou.
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Foto 1 – Diretor de Meio Ambiente, Sr Rogério, e o membro
do COMDEMA, Sr César Augusto, em fiscalização a terrenos em mato alto

Foto 2 – Diretor de Meio Ambiente, Sr Rogério, e o membro do COMDEMA,
Sr César Augusto, em fiscalização as condições fitosanitárias da árvore
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Foto 3 – Diretor de Meio Ambiente, Sr Rogério, e o membro do COMDEMA,
Sr César Augusto, em fiscalização a deposição irregular de RCC
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