Ata da Décima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
no ano de 2019, de 25 de fevereiro de 2019.
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 19:00
horas, no Paço Municipal, sito a Avenida O lavo Bilac, 740 em Sabino/SP.
compareceram os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente para a
realização da Décima Reunião Ordinária, no ano de 2019. Estiveram presentes 03 (três)
membros titulares, a saber: Gislaine Pinto de Souza (Representante do Departamento de
Meio Ambiente), Rosilene Ines Rocha Silveira (Representante do Conselho Tutelar),
Alexandre Ezídio da Silva (Representante Diretoria de Administração e Finanças). e 02
(dois) membros suplentes: Danilo de Matos Pavanelli (Representante da Diretoria de
Saúde), e Antônio Wagner Fioravante Caramel (Representante Diretoria de
Administração e Finanças). Dos membros convocados que não compareceram,
justificaram suas ausências: Simone Ferreira Cioca (Assistente de Turismo). Luiz
Antônio Feneira de Souza (Representante do Comércio Municipal) Roberto Piona
(Representante da Associação de Moradores), Maria Aparecida Lemes Gomes
(Representante da Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE), e Fábio
Amantea Carvalho Cirne (Representante da Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral - CATI). Dos membros citados, o quorum para votação correspondeu a 55,55%
do total de membros com direito a voto . Com a palavra, a presidente do conselho,
Gislaine Pinto de Souza, iniciou a reunião com a votação da Ata da Nona Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, sendo
que a votação foi unânime pela concordância. A presidente, Gislaine Pinto de Souza,
pediu desculpas aos paiticipantes pela mudança de sala da reunião, com a correria a
mesma não reservou a sala do '·Moto Clube", e no mesmo horário estava ocorrendo à
palesfra do SEBRAE. Foi passado aos membros· que a titular, Maria Aparecida Lemes
Gomes, e a suplente, Tatiane Pavanelli Verona de Paula, não poderiam comparecer
devido a reunião de pais na APAE, e que o Fábio Amantea Carvalho Cirne está se
recuperando de uma cirurgia. Na sequência foi apresentado o Cronograma da Frota
Muniéipal de 2019, os membros discutiram o tema em seguida foi elaborada a
manifestação do cronograma de frota. Outro assunto apresentado foi à participação do
município na Capacitação do PMV A em Penápolis, e a importância da discução e
aprendizado nas mesas de discussões dos temas: Município Sustentável, Estrutura e .
Educação Ambiental, e Conselho de Meio Ambiente, o mais importante é que os
gestores devem mudar sua visão e envolver os_funcionários de todos setores, não é
responsabilidade apenas da pessoa que está lotado na secretaria de meio ambiente. Foi
sugerida aos membros a necessidade do conselho ter representante religioso, conforme
orientação do Coordenador do meio Ambiente do Estado de São Paulo, José Walter
Figuei'redo. Na sequência a presidente comentou sobre a indicação de um membro para
representar a Diretoria Municipal de Saúde, passando o Suplente, Danilo de Matos
Pavanelli. para Titular, isto é necessário porque a Mycheli Schunak não trabalha mais
na prefeitura. A presidente mostrou os relatórios fotográficos dos dias 22 (vinte e dois) e
25 (vinte e cinco), dos quais são das vistorias realizadas na praia municipal, no mês de
janeiro a assistente de meio ambiente realizou as vistorias diariamente, em fevereiro 02
(duas) vezes por semana. Na reunião do Comitê Tietê batalha teve a votação da mesa
para o biênio 2019/2021.Sem mais assuntos na pauta de discussão, ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi encerrada a Reunião às 20hl 5min horas. Sendo por mim,
Gislaine Pinto de Souza, elaborada a presente Ata, que vai assinada pelos presentes e
será publicada na página oficial do Poder Executivo, para conhecimento e divulgação
das Ações do COMDEMA. Sabino, 25 de fevereiro de 2019.
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