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RELATÓRIO DAS REUNIÕES DO COMDEMA
O Conselho de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA de Sabino/Sp,
criado pela Lei Complementar nº 2.281, de 27 de abril de 2018.
Realiza reuniões mensais, nas últimas segundas-feiras de cada mês, às
19:30h no Auditório Municipal, Motoclube”.
Maio
Primeira reunião do Conselho, onde foi repassado aos membros o
assunto discutido na 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas –
Tietê Batalha.
Apresentação do Programa Município Verde Azul, os membro que
representam a sociedade civil não sabiam da grande relevância do programa
para o município e para o meio ambiente.

Junho
Votação para a composição da mesa.
Proposto a Criação do Projeto para instituir a Semana Municipal de
Prevenção, Conscientização e Combate à Prática de Queimadas.
Convite aos membros do COMDEMA para participarem da Classificação
do Programa do PMVA na cidade de Bauru.
Questionamento dos membros do conselho, referente à demora na
aprovação da Lei sobre a Queimada Urbana, da qual foi protocolada na
Câmara Municipal e, 15 de maio de 2018.
Foi aprovado pelos membros que as reuniões do Conselho Municipal de
Resíduos Sólidos – CMRS sejam realizadas no mesmo dia às 20:45h.
Julho
Apresentação do Plano de Gestão Ambiental e do Cronograma da Frota
Municipal, e discussões sobre os problemas ambientais no município, na
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sequência foram elaborados o aval dos membros sobre os assuntos
abordados.

Agosto
Atualização do Cronograma da Frota Municipal, como um membro faltou
na reunião anterior os assuntos foram rediscutidos foi discutida a dificuldade
encontrada para implantar a horta comunitária.
Apresentação do regimento interno para que os membros opinem se há
necessidade de mudanças, como não houve foi aprovado.
Os membros foram informados que a presidente e o secretário iriam
participar da reunião do Convênio Intermunicipal de Meio Ambiente – CIMA,
cujo tema é: Aquisição do Castra móvel.

Setembro

Atualização do Plano de Gestão Ambiental devido as novas ações do
município, também foi atualizado o Cronograma da Frota Municipal, pois o
município recebeu alguns veículos através de verba parlamentar.
Sr. Carlos Ávila, morador do Bairro Recanto Vista Alegre fez alguns
questionamentos.
Foi apresentado o ICTEM enviado em 17 de setembro para a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.
Foram apresentados os resultados das análises do efluente da Estação
de Tratamento de Esgoto – ETE, e exposto os resultados da eficiência do
tratamento.

Gislaine Pinto de Souza
Presidente do COMDEMA

