PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Programa Município VerdeAzul
Ciclo 2019
Diretiva Conselho Ambiental
Atas de Reunião do COMDEMA
Tema: Resumo das Atas

RELATÓRIO DAS REUNIÃO DO COMDEMA
Reunião realizada no dia 11/01/2019
Houve a posse dos membros de COMDEMA; O conselheiro Rogério de Barros Rizzo
foi eleito Presidente; O Presidente agradeceu ressaltou a importância do COMDEMA
e a necessidade da presença dos membros em todas as reuniões; Também alertou
que a reunião poderá ser convocada por e-mail ou convite impresso; Houve
manifestação dos membros sobre a importância do COMDEMA; Ressaltaram para
que haja uma parceria com a Diretoria da Educação para desenvolver atividades
de educação ambiental.
Comentários:
A reunião foi bem produtiva pois, em sua fala, o Presidente do COMDEMA
deu bastante ênfase na importância do órgão para as questões
ambientais, na qual poderá auxiliar tanto o Poder Executivo quanto o
Poder Legislativo, nas tomadas de decisões. Os conselheiros de
demonstraram bastante preocupados com as realizações de atividades de
educação ambiental nas escolas, pois segundo eles, são através das
crianças que podemos mudar as atitudes dos adultos.

Reunião realizada no dia 15/02/2019
Foi apresentado o Programa Municipal de Educação Ambiental, com seus
respectivos projetos; Houve aprovação por unanimidade dos conselheiros; Foi
apresentado o Programa “Plantando, Cuidando, Alimentando e Aprendendo”; Foi
apresentado o Programa “Compostagem”; Foi apresentado o Programa “Reciclando
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Óleo e Desenvolvendo a Sustentabilidade Ambiental”; Foi apresentado o Programa
“Guarda Responsável de Cães e Gatos”; Foi apresentado o Programa “Florestas –
Gerando Vidas e Preservando o Meio Ambiente”; Foi apresentado o Projeto
“Nascentes, Preservar para Não Secar”; Foi apresentado o Programa “Queimada é
Crime – Não Ateie Fogo”; Foi apresentado o Projeto “Solo – Use de Forma
Sustentável”; Foi apresentando o Projeto “Microclima Urbano”; Foi apresentado o
Projeto “Conhecendo a ETE”; Os membros do COMDEMA voltaram a enfatizar sobre
a importância da participação do órgão em todos esses Programa e Projetos;
Também enfatizaram sobre a importância de levar ao conhecimento da
comunidade as funções do COMDEMA.
Comentários:
Nesta reunião os membros do COMDEMA conheceram o Programa
Municipal de Educação Ambiental que já está institucionalizado no
município, inclusive os programas e projetos que serão desenvolvidos.
Eles apresentaram, no transcorrer das apresentações de cada um,
algumas ideias e sugestões para aprimoramento de cada uma das ações.
Eles também comentaram sobre as atividades ambientais que já estão
sendo implantadas no município de Itapuí, principalmente em razão das
diretivas relacionadas ao PMVA, pois são atividades que ajudam a
estimular a consciência de toda a população sobre os cuidados com nosso
meio ambiente, coisas que não se viam até então, pois era deixado em
segundo plano.

Reunião realizada no dia 13/03/2019
Foi apresentado ao membros os trabalhos desenvolvidos referentes ao Relatório
de Gestão Ambiental – RGA, do Programa Município VerdeAzul, além de
disponibilizar os documentos que serão apresentados do próximo dia 15/04/2019,
na pré-certificação, divulgando que as notas serão reveladas no mês de junho e
sobre a entrega final dos relatórios, que ocorrerá em outubro, para a certificação
final que ocorrerá em dezembro de 2019; Feita apresentação sobre o PMVA, sobre
a Resolução SMA 33/2018 e as 10 diretivas; Foi apresentado um projeto de
resolução para deliberação, sobre a inspeção da fumaça preta em veículos da
prefeitura; Os membros aprovaram o projeto, na qual recebeu como identificação
Resolução COMDEMA 001/2019.
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Comentários:
Os membros do COMDEMA ficaram bastante entusiasmados com relação a
apresentação do RGA, na qual demonstrou as dezenas de atividades que
não eram executadas no município, na qual será um marco na mudança
de atitudes da comunidade. Quanto as dez diretivas do PMVA, ressaltaram
suas importâncias num contexto geral, na qual o meio ambiente passa a
ter um reconhecimento com mais responsabilidade e que necessita da
participação da comunidade. Quanto a Resolução que foi deliberada e
aprovada, também entenderam que seria uma boa opção também para os
veículos particulares, mas que carece de um estudo melhor quanto a
normatização.

Reunião realizada no dia 12/04/2019
Apresentação dos integrantes das câmaras técnicas do FEHIDRO, UGRI 13 –
Tietê/Jacaré; Foi feita uma explanação sobre a Bacia a Hidrográfica Tietê/Jacaré,
suas importâncias, representações de membros e a sistemática de funcionamento
do FEHIDRO; Houve manifestação quanto a importância da educação ambiental e
da participação de um membro do COMDEMA no FEHIDRO.
Comentários:
Os membros de COMDEMA parabenizaram a participação do município no
comitê do Tietê/Jacaré. Também se manifestaram sobre a importância da
apresentação de projetos para a busca de recursos e, consequentemente,
a execução das obras. Houve inclusive algumas sugestões e indicação
sobre alguns possíveis projetos, nas quais serão analisados para verificar
as necessidades de execução.

ROGÉRIO DE BARROS RIZZO
Diretor de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Interlocutor do PMVA
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