Ata da Nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
no ano de 2019, de 28 de janeiro de 2019.
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mi l e dezenove, às 19:00 horas,
no Auditório Municipal - "Motoclube", sito a Avenida Olavo Bilac, 603 em Sabino/SP,
compareceram os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente para a
realização da Nona Reunião Ordinária, no ano de 2019. Estiveram presentes 05 (cinco)
membros titulares, a saber: Gislaine Pinto de Souza (Representante do Departamento de
Meio Ambiente), Rosilene Ines Rocha Silveira (Representante do Conselho Tutelar),
Roberto Piona (Representante da Associação de Moradores), Maria Aparecida Lemes
Gomes (Representante da Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE), e Fábio
Amantea Carvalho Cime (Representante da Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral - CATI), e O1 (um) membro suplente: Danilo de Matos Pavanell i
(Representante da Diretoria de Saúde). Dos membros convocados que não
compareceram, justificaram suas ausências: Alexandre Ezídio da Silva (Representante
Diretoria de Administração e Finanças), Simone Ferreira Cioca (Assistente de
Turismo), Luiz Antônio Ferreira de Souza (Representante do Comércio Municipal). Dos
membros citados, o quorum para votação correspondeu a 66,67% 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 Oitava 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, expôs a necessidade
de cuidar e preservar as nascentes. Na sequência os membros discutiram sobre o
problema do Rio Tietê, a presidente mostrou o levantamento de alguns municípios que
estão enfrentando o mesmo problema com a floração de algas, no dia 04/10/2018 foi
veiculado pelo G 1 as cidades de Arealva e Itaju, fotos do dia 17/10/2018 da Usina
Hidrelética de Ibitinga, em· 09/ 12/2018 Pereira Barreto, e 01/01 /2019 Barra. Bonita.
Também foram passados aos membros os assuntos abordados no Fórum
Sustentabilidade, realizado na UNJLINS no dia 22/01/2019, onde o presidente da ONG
SOS Rio Dourado enfatizou a necessidade de realizar o plantio na mata ciliar ao entorno
do Có1Tego Esgotão. Na oportunidade foi ressaltado que se o proprietário rural fizer o
Cadastro Ambiental Rural - CAR tem corno contribuir com a melhora do meio
ambiente, pois se realizar o plantio, protegendo as nascentes ao invés de enterrar,
ajudará no aumento da vazão no córrego que tem característica lêntica, ou seja, não tem
movimento. Outro fator para minimizar a floração é evitar a entrada de nutrientes no
córrego. A presidente infonnou que a vistoria na praia é diária e que os relatórios
fotográficos são enviados à CETESB. Sem mais assuntos na pauta de discussão.
ninguém querendo fazer uso da palavra, foi encerrada a Reunião às 20h05min 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, 28 de janeiro de 2019.
Gislaine Pinto de Souza
Maria Aparecida Lemes Gomes
Danilo de Matos Pavanelli
Rosilene Ines RochaSilveira

Fábio Am~ntea Carvalho Cirne

~ f!0o/"e,Le,-

Roberto P10na

/

Luiz Antônio Ferreira de Souza

Ausente

Simone Ferreira Cioca

Ausente

Alexandre Ezido da Silva

Ausente

