RELATÓRIOS DE REUNIÃO DO COMDEMA
Setembro de 2019 a Agosto de 2021
1. CONSELHO:
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA – de Tatuí
4. MUNICÍPIO:
2. LOCAL DAS REUNIÕES:
3. ENDEREÇO:
Sede da Policia Militar Ambiental
(2019 a 2020)
Plataforma Zoom Meetings (2021)

Rua: Orlando Paulino da Cruz, 20 Parque Três Marias

Tatuí/SP

5. OBJETIVO:
Relatórios das reuniões ordinárias do ciclo atual (2019 – 2021)
157°,158°,159°,160°,161°,162°,163°,164º,165°,166°,167°,168° e 169°

6. RELATÓRIOS:
157ª Reunião Ordinária, realizada em 17/09/2019
Assuntos em Pauta:
1. Leitura e Aprovação da ata da 155ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20
de agosto de 2019;
2. Leitura de ofícios à SFF e à SAMA;
3. Apresentação da Resolução SAMA/COMDEMA nº 04 de 17 de setembro de
2019;
4. Palestra sobre sistema de coleta mecanizada de resíduos sólidos e
domiciliares e recicláveis (Conteneirização), ministrada pelos técnicos da
Empresa CONTEMAR AMBIENTAL.
Memória da Reunião:
Ata da reunião passada corrigida e aprovada; apontamento de que as datas de
reunião devem ficar disponíveis em local visível à população: divulgação
necessária; apresentação do Piloto do Projeto de Coleta Mecanizada: iniciando
com 159 coletores com 1000L de capacidade com tampa e adesivos, nas cores
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azul e verde na parte central do município, escolhido assim pelo histórico das
análises gravimétricos dos anos anteriores.

158ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/10/2019
Assuntos em Pauta:
1. Assuntos relacionados ao FMMA, planejamento, soluções, previsão de
ações para uso da verba – inclusão na Lei Orçamentária de 2020.
2. Espaço aberto para demais informes.
Memória da Reunião:
Leitura do Decreto 9.349/2009 e questionamento sobre convênios e repasses
financeiros da União ao município, sobre planejamentos para LOA e LDO e
sobre projetos a serem incluídos nestes. Foi esclarecido que estava sendo
articulado um convênio para viabilizar os repasses de recursos provenientes da
Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental (TCFA) do governo estadual e do
IBAMA.

159ª Reunião Ordinária, realizada em 19/11/2019
Assuntos em Pauta:
1. Leitura e Aprovação das atas da 157ª e 158ª Reunião Ordinária, realizadas
nos dias 15 de outubro e 22 de outubro de 2019;
5. Leitura de ofícios recebidos;
6. Análise das solicitações anteriores qual foram enviados à Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente;
7. Avaliar o que está previsto para o PPA e LOA de 2020;
8. Solicitar ao Departamento de Meio Ambiente relatórios do ano de 2019 e qual
será o planejamento das ações para 2020.
Memória da Reunião:
Questionamento via Ofício sobre gado solto no Jd Gramado e as tipuanas da
Av. Salles Gomes enviados pelo COBAT – será enviado ofício à SAMA
solicitando esclarecimentos sobre isto e sobre possibilidade de inclusão de
recursos para Capacitação dos técnicos do Departamento de Meio Ambiente.
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Foi solicitada a criação de um grupo no whatsapp que será feita pelo
Secretariado do COMDEMA.
160a Reunião Ordinária, realizada em 17/12/2019
Assuntos em Pauta:
1. Leitura e Aprovação da ata da 159ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19
de novembro;
2. Leitura de ofícios recebidos;
3. Leitura dos ofícios enviados;
4. Definições para ações do COMDEMA para 2020 (na negativa de quórum, as
entidades representantes serão notificadas pela ausência injustificada).
Memória da Reunião:
Lidos os Ofícios enviados à Divisão de Licenciamento e Controle Ambiental
sobre processos em 2ª instância, relatório de atividades desenvolvidas pelo
Departamento, informações sobre as tipuanas e as mudas plantadas na Donato
Flores, sobre o gado, e à Secretaria de Planejamento sobre as obras na Donato
Flores e Praça Martinho Guedes. Recebido um ofício do Departamento de Meio
Ambiente sobre a Lei 5.424/19 e a necessidade de divulgação de informações
foi tema de debate nesta reunião. A presidente colocou em votação a data e
horário das reuniões, as quais foram mantidas pelos presentes.
161a Reunião Ordinária, realizada em 21/01/2020
Assuntos da Pauta:
1. Leitura e Aprovação da ata da 160ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17
de Dezembro de 2019;
2. Leitura de ofícios recebidos;
3. Apresentação dos balancetes do FMMA de Outubro e Novembro de 2019;
4. Definições para ações do COMDEMA para 2020;
5. Análise e parecer de Recurso de 2ª Instância.
Memória da Reunião:
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Feita a leitura do ofício resposta da Prefeitura sobre a Praça Martinho Guedes e
que o Dpto de Convênios está à disposição para consultas. Análise e
questionamentos

sobre

as

notificações

ambientais

894

e

896/2018;

questionamentos serão encaminhados via Ofício ao Dpto de Meio Ambiente.
Apresentação dos balancetes do FMMA de out e nov/2019. Questionamento
sobre a destinação do material oriundo da demolição das edificações do
“Mangueirão”, se estão sendo enviadas à Cooperativa de Reciclagem. Houve
reinvindicação de esclarecimentos sobre a coleta de lixo domiciliar, sua
execução e o não recolhimento completo dos resíduos, bem como os pontos de
disposição irregular de resíduos – geralmente próximos aos corpos d´água. O
COMDEMA realizará reunião com a Secretaria de Fazenda e Finanças e o
representante da SABESP informou que após a conclusão das obras do ano
passado, 100% do esgoto coletado é conduzido às estações de tratamento.
162a Reunião Ordinária, realizada em 18/02/2020
Assuntos da Pauta:
1. Leitura e Aprovação da ata da 161ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de
Janeiro de 2020;
2. Leitura de ofícios recebidos;
3. Leitura de ofícios enviados;
4. Apresentação dos balancetes do FMMA de Dezembro de 2019.
Memória da Reunião:
Conhecimento dos Conselheiros sobre o AIA 1088/2017 (recurso em 2ª
instância) e os processos que fizeram parte dele. Foram enviados ofícios à
Secretaria de Obras sobre a coleta de lixo e ao Dpto de Meio Ambiente sobre os
recursos em 2ª instância. Informação sobre o mutirão de castração de cães e
gatos em 28 e 29 de fevereiro, sobre os materiais provenientes do Mangueirão
para a Cooperativa e sobre a conteinerização: projeto em ampliação com a
implementação de 4 veículos.
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163a Reunião Ordinária, realizada em 23/02/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação da última ata da 162ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de
fevereiro de 2020, enviada por e-mail aos conselheiros;
2. Aprovação das datas de reuniões ordinárias do COMDEMA, que dará origem
à Resolução COMDEMA 001/2021.
Memória da Reunião:
Período de pandemia e distanciamento social físico impediu a realização das
reuniões físicas em 2020 a partir de março conforme os decretos estaduais e
municipais. A paralisação e o funcionamento de diversos serviços em horário
reduzido, inclusive prefeitura e outros setores foi um fator que dificultou o ajuste
do retorno das reuniões. A falta de familiaridade com as TDICs – tecnologias
digitais de informação e comunicação também dificultou o encontro dos
conselheiros. Assim, no começo de 2021, ficou acordado a tentativa de reunião
virtual do COMDEMA via Plataforma digital. A primeira reunião foi realizada em
fevereiro de 2021 e nesta foi aprovada a Ata da reunião anterior, usando como
recurso o envio desta por e-mail aos conselheiros, juntamente com a
convocação. Desta forma, todos puderam ler a Ata em momento anterior à
reunião virtual. Nesta foi feita a aprovação das datas dos encontros (virtuais e/ou
presenciais) em forma de reuniões ordinárias mensais. Aprovada a Ata, foi
acordado que esta seria a primeira da Resoluções COMDEMA de 2021. Foi
retomada a discussão sobre o planejamento de estratégias e metas do
COMDEMA para o planejamento orçamentário e discussão de ações a serem
realizadas. Em análise aos balancetes dos meses anteriores verificou-se a
necessidade de estabelecimento de ações e metas do Conselho para melhor
uso do recurso disponível pelo COMDEMA, inclusive com aquisição de
equipamentos próprios e de capacitações. Foi informado em reunião que todas
as entidades constantes no Conselho receberam ofícios a fim de indicarem seus
representantes (titular e suplente) em até 20 dias. Em reunião, optou-se por
estender o mandato da diretoria por mais um ano, de forma unânime.

A

plataforma digital usada foi a Zoom Meetings e o Chat desta, usado como Lista
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de Presença onde o participante, escreve seu nome e a entidade à qual
pertence. O grupo de whatsapp é outra TIDC usada para agilizar a comunicação
e a informação relativa aos procedimentos do Conselho.
164a Reunião Ordinária, realizada em 16/03/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação da última ata da 163ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de
fevereiro de 2021, enviada previamente por e-mail aos conselheiros;
2. Análise e planejamento das linhas de ação dos recursos do FMMA;
3. Solicitação de uma apresentação do novo gestor sobre os procedimentos da
área de fiscalização do Departamento de Meio Ambiente.
Memória da Reunião:
Foi apontado uma alteração na última Ata enviada, portanto esta foi enviada para
correção. Foram feitas as apresentações de novos membros do Conselho a
todos e solicitado o uso do chat como lista de presença da reunião. Foi
concordado de forma unânime sobre a necessidade de aproximação entre
COMDEMA e executivo; portanto, será feito o convite ao Supervisor do Setor de
Fiscalização para apresentação sobre os novos procedimentos implantados
neste Setor na próxima reunião. A presidente informa que foi ao paço municipal
e analisou o extrato do FMMA informando aos presentes a quantia disponível e
a necessidade de planejamento para 2022. Ela leu o artigo 4º e 6º do Decreto
9.349/2009 que regulamenta o FMMA e ressaltou a importância do Conselho
lançar diretrizes para o uso do recurso disponível em conta. No artigo 9º deste
Decreto é sugerida a formação de uma Comissão dentro do COMDEMA para
elaboração de estratégias e análise orçamentária. Há solicitação de voluntários
para a formação desta Comissão em reunião. É decidido o envio de um ofício
para a Prefeitura sobre a natureza dos empenhos por todos os presentes. O eng.
Vicente informa sobre as obras de natureza emergencial de retaludamento feitas
às margens do Ribeirão Manduca, que estão sendo executadas pela Secretaria
de Obras mas possuem licenciamento e supervisão do setor ambiental e
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envolveram a Defesa Civil. Estas visam a preservação do entorno e são
pontuais.
165a Reunião Ordinária, realizada em 20/04/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação das últimas atas das 163ª e 164ª Reuniões Ordinárias enviadas
previamente por e-mail aos conselheiros;
2. Aprovação do Ofício 023/2021 para a Secretaria da Fazenda e Finanças;
3. Apresentação do novo gestor e dos procedimentos da área de fiscalização
do Departamento de Meio Ambiente;
4. Formação de três Comissões internas do COMDEMA.
Memória da Reunião:
Atas anteriores aprovadas, bem como o Ofício 023/2021 enviado à Secretaria
de Fazenda e Finanças da Prefeitura de Tatuí; todos os documentos foram
enviados por e-mail junto à convocação. Foi citada a possibilidade do COMTUR
fornecer um curso de capacitação junto à Fiscalização do executivo municipal
de meio ambiente para controle de ruídos, de poluição sonora junto às novas
normas da ABNT e do COMDEMA adquirir um aparelho com calibração dentro
destas normas.
O gestor do Setor de Fiscalização Municipal, convidado do Conselho, Danilo
Floriano, iniciou sua apresentação mostrando as mudanças realizadas no Setor
e a nova organização do fluxo de procedimentos, tanto em relação à organização
de recursos humanos e administrativos quanto em relação à gestão dos
processos. Com a ajuda de uma apresentação, via compartilhamento de tela, os
conselheiros puderam acompanhar a logística de seguimento da denúncia
(abertura de solicitação), seu atendimento (fiscalização), possível geração de
notificação (auto de inspeção ou de infração), pedidos de recursos em 1ª e em
2ª instância (dentro do prazo de 20 dias a contar do recebimento da notificação),
geração de multa (caso não tenha recurso ou este seja indeferido) e
encerramento do processo com posterior, arquivamento.
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O questionamento dos conselheiros se deu tanto em relação aos prazos, quanto
em relação aos pontos comuns de descartes irregulares na cidade. Danilo
respondeu e ressaltou a importância da proximidade de COMDEMA e
Fiscalização Ambiental. A presidente coloca em votação a questão da formação
de três comissões técnicas dentro do Conselho e estas foram aprovadas. Em
seguida é colocada em questão a adesão voluntária. Primeiro para a Comissão
de Análise de Recursos em 2ª Instância com 3 membros fixos e a Presidente do
Conselho, formada nesta reunião. Em seguida, a citada em reunião anterior
relativa ao Planejamento estratégico do COMDEMA e do FMMA, que fica com 2
integrantes voluntários e a Presidente. A terceira comissão é a que representará
o Conselho junto ao Plano Municipal de Gestão Ambiental de Tatuí, contando
com 3 voluntários e a Presidente. As munícipes que estavam como ouvintes da
reunião do Conselho solicitam informações sobre as obras às margens do
Manduca e sobre a disseminação do mosquito transmissor da dengue. Elas tem
seus questionamentos respondidos em reunião, pela presidente e o
representante da Defesa Civil.
166a Reunião Ordinária, realizada em 18/05/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação da Ata da 165ª reunião ordinária;
2. Confirmação dos membros das comissões do COMDEMA para oficialização;
3. Organização das Comissões Internas: encaminhamento para autogestão.
Memória da Reunião:
Aprovada a Ata anterior e confirmados os membros das comissões, ressalta-se
a importância de cada comissão fazer a gestão própria de sua organização e
desenvolvimento dentro das atribuições que lhes são devidas. É destacado que
mesmo com integrantes fixos, as comissões podem recebem outros voluntários
e destaca-se a importância dos integrantes do COMDEMA na compreensão do
funcionamento de cada uma das comissões e de suas atribuições. O
coordenador da Defesa Civil expõe a intervenção necessária ao lado do Lago
do bairro Bela Vista e das ações a serem tomadas naquele local como medida
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preventiva para preservação do entorno. Em questionamento sobre o
licenciamento ambiental, ele se compromete a enviar as autorizações
ambientais ao conhecimento dos conselheiros posteriormente (via grupo do
whatsapp). Foi mencionada a parceria necessária entre SABESP e a Secretaria
de Mobilidade Urbana para intervenção em alguns pontos da cidade. Coube
ressaltar a necessidade de retorno de algumas indicações de entidades para a
cerimônia de posse dos membros do COMDEMA. Foi feito o convite para
participação da Capacitação em Manejo de Árvores Urbanas – pelo Dpto de
Meio Ambiente e do Concurso de Artes com foco em estudantes do Ensino
Fundamental promovido pela SABESP.
167a Reunião Ordinária, realizada em 15/06/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação da Ata da 166ª reunião ordinária;
2. Composição do Conselho: confirmação das indicações dos representantes e
cerimônia de posse;
3. Manifestação das Comissões internas.
Memória da Reunião:
Aprovada a Ata da reunião anterior, foi mencionada a necessidade de restringir
informações relativas ao COMDEMA no grupo de whatsapp tendo em vista a
quantidade de integrantes e o volume de informações que ali se encontram.
Tendo em vista a ausência de manifestação do COBAT, foi feito convite à outra
entidade para participação do COMDEMA, a ACE, via ofício. Foi explicada a
função de cada comissão e um dos integrantes declinou do convite, deixando a
vaga em aberto. Novos integrantes do COMDEMA participaram da reunião. Foi
informado de que seria enviado ofício à Câmara municipal para a realização da
cerimônia de posse do Conselho em formato híbrido. Foi questionado se este
formato poderia servir também às reuniões e sobre a duração da reunião se
restringir à 1h tendo em vista os compromissos de todos os conselheiros.
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168a Reunião Ordinária, realizada em 20/07/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação da Ata da 167ª reunião ordinária;
2. Organização das subcomissões;
3. Nomeação de todos os representantes do COMDEMA e cerimônia de posse
do COMDEMA.
Memória da Reunião:
Aprovada a Ata da reunião anterior e colocada em votação o modo de
assinatura. Os integrantes do conselho presentes se mostraram a favor de
assinar as Atas de maneira presencial, para tanto, foi estipulada uma semana
como intervalo de tempo para tal, e o local, o Departamento de Meio Ambiente.
Foi informado que a ACE respondeu ao Ofício, declinando de sua participação
e que os integrantes do COMDEMA buscariam pelos integrantes do COBAT
pessoalmente. Isto se faz necessário para que o decreto de nomeação seja
oficializado e a cerimônia de posse se realize. A Câmara Municipal respondeu
ao Ofício informando que esta estaria fechada para eventos externos. A
presidente informou sobre a organização da Comissão de Análise de Recursos
em 2ª Instância e sua intenção de se reunir mensalmente. Foi mencionada a
necessidade de integração e autonomia dos conselheiros sobre alguns locais no
município, por isso, foi solicitado um cronograma de visitas técnicas para
capacitação dos integrantes do COMDEMA. Ficou acordado que tanto o
cronograma quanto a confirmação da data, hora e local da cerimônia de posse
seriam enviados por e-mail e no grupo do whatsapp.
169a Reunião Ordinária, realizada em 17/08/2021
Assuntos da Pauta:
1. Aprovação da Ata da 168ª reunião ordinária;
2. Aprovação das Resoluções 002, 003, 004 e 005/2021;
3. Aprovação do cronograma de visitação técnica do COMDEMA de forma
periódica à diversos setores no município;
4. Apresentação da fase de Certificação do município de Tatuí no PMVA;
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5. Informes sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê
(CBH-SMT);

Memória da Reunião:
Cabe ressaltar que o Decreto de nomeação dos integrantes do COMDEMA
(21.431 de 23/07/21) foi entregue a cada um em Cerimônia de Posse presencial
realizada em 29/07/21 no CEU das Artes em período matutino.
Foram aprovadas em reunião, a Ata da reunião passada, bem como as
Resoluções 002 a 005/2021 que tratam da formação e composição das
comissões técnicas dentro do Conselho de Meio Ambiente. Aprovou-se também
o cronograma de visitação técnica dentro do município sendo que a primeira
visita seria agendada com o executivo para a próxima semana pois se trata da
visita ao Prédio Modelo de Sustentabilidade: o novo edifício do Paço Municipal.
Vicente apresenta os documentos do Plano de Metas do município de Tatuí para
comprovação da gestão ambiental municipal e devida participação neste ciclo
do Programa Estadual Município Verde Azul da SMA-SP. Foi feito um
questionamento em relação ao prazo de entrega e este foi estipulado até final
de agosto. Vicente informa ao COMDEMA sobre a participação no Comitê da
Bacia Hidrográfica do SMT, sobre os assuntos discutidos e sobre a importância
da pauta sobre escassez hídrica, que preocupa os técnicos desta Bacia. Todos
foram convidados a participar desta reflexão e discussão. Foi feito o convite para
uma reunião sobre a intervenção realizada no Lago do Bairro Bela Vista naquele
mesmo dia, às 14h30.

8. REPRESENTANTE COMDEMA:

7. LOCAL E DATA:

Tatuí, 01 de setembro de 2021.

Marceli Fernandes Lazari
Secretária do COMDEMA
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