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RELATÓRIOS DOS TEMAS DEBATIDOS PELO COMDEMA 

 

Reunião do Dia 03/10/2018 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; o Secretário de Meio 

Ambiente sugeriu a convocação formal de um representante da Associação de 

catadores de reciclagem; esclareceu que a secretaria está em déficit de 

funcionários, sendo necessário contratação, o prejudicando a fiscalização; que a 

demanda pela destinação do lixo é a maior demanda da secretaria; seguida da 

roçagem de parques e praças e notificações de terrenos com mato alto; que a 

prefeitura tem falta de maquinários e caminhões.  

O Presidente do COMDEMA sugeriu indicações de membros para o CONPPAC; foi 

sugerido que solicite ao Prefeito a indicação dos novos membros do COMDEMA; foi 
relatado que haverá intervenção na Avenida Dr Quinzinho e que serão suprimidas 

11 palmeiras e que haverão compensações; foi apresentado convites para eventos. 

 

Reunião do Dia 07/11/2018 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; a representante da Recicla 

Jau expos as questões relacionadas a coleta seletiva, sendo apresentados 

questionamentos pelos presentes; apresentado o Projeto de Lei nº 26/2018 na 

qual trata da obrigatoriedade do plantio de árvores em frente as residências, sendo 

encaminhado a câmara técnica de arborização urbana para parecer; debatidos 

assuntos relacionados a podas de arvores que estão ocorrendo. 

 

Reunião do Dia 05/12/2018 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; apreciação do parecer 

emitido pela câmara técnica de arborização urbana sobre o Projeto de Lei nº 

26/2018, na qual o parecer foi aprovado; foi exposto ofício na qual a PMESP solicita 

corte de arvores da sede do Batalhão, sendo encaminhado a câmara técnica para 

parecer. 

 

Reunião do Dia 27/02/2019 

Foi a apresentação e eleição dos novos membros do COMDEMA, na qual por chapa 

única foram eleitos Presidente Valéria Lopes Rodrigues, Vice Presidente Luiz 

Fernando Dias da Silva, Secretário Paulo Roberto Ferrari e Secretário Adjunto Luiz 

Fernando Geber Pupo; a presidente propôs que as câmara técnicas e grupos de 

trabalhos fossem eleitos em datas posteriores; propôs as reuniões as terça-feira, 

uma vez ao mês; as proposituras foram aprovadas. 
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Reunião do Dia 02/04/2019 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; apreciação e aprovação de 

alteração do regimento; apreciação e aprovação calendário de reuniões; 

composição e aprovação das câmaras técnicas; apreciação de laudos solicitação 

de corte de árvores; apreciação de viabilidade de área para compensação 

ambiental; apresentação de recipiente para recolhimento de necrochorume; 

deliberação sobre ocorrências de princípios erosivos em propriedades rurais em 

razão da falta de manutenção das estradas rurais; relatado o despejo de esgotos 

a céu aberto, junto com tubulação de e águas pluviais, no Distrito de Potunduva.    

  

Reunião do Dia 07/05/2019 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; o representante da empresa 

CONDEC fez apresentação do produto pró-solo, sendo encaminhado a câmara 

técnica de saneamento; exposição do pré-programa da semana do meio ambiente; 

exposto a dinâmica das conservações e manutenções das estradas rurais; discuto 

a questão dos dejetos de pombos em frente a escola Pádua Sales e Paço Municipal; 

apresentado questão enviada pelo SESI na qual ocorre deposição de lixo e entulho 

da Rua Frey Galvão, próximo a escola. 

 

Reunião do Dia 04/06/2019 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; a proposta de alteração do 

regimento interno deverá ser melhor analisada; apresentados relatórios pela 

câmara técnica de arborização urbana, com os devidos pareceres; relatado que 
houve reunião na prefeitura com todos os secretários envolvidos sobre as questões 

relacionadas aos pombos; representante da secretaria de meio ambiente 

comprometeu-se a solucionar a questões dos lixos e entulhos próximos ao SESI;      

 

Reunião do Dia 02/07/2019 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; a Câmara Técnica de Áreas 
Verdes e Arborização, apresentou os laudos correspondentes às inspeções realizadas em 
vielas do Jardim Jorge Atalla e Praça Tancredo Neves, expondo com slides as espécies, bem 
como as situações gerais desses logradouros, sendo aprovados; apresentação da minuta do 
Projeto de Lei do Plano Diretor de Arborização Urbana de Jaú; com a presença dos Srs. 
Giovani Mineti Fabrício e Paulo Sérgio Lucas, foi apresentado o Plano de Gestão Ambiental- 
PGA para o município, ocorrendo as devidas considerações pelos dois técnicos citados. 
Discorreram sobre as diretrizes que o município estava se enquadrando, conforme 
disposições contidas na Resolução SMA nº 33/18. Apresentaram ainda, o Programa Município 
VerdeAzul, mediante a exposição de slides e explicações à respeito. Considerando que as 
medidas em andamento, bem como aquelas que deveriam ser executadas até o mês de 
outubro/2019, apresentavam-se como importantes para o contexto do meio ambiente do 
município de Jahu, todas constantes do Relatório de Gestão Ambiental – RGA, que visa a 
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obtenção da certificação do Programa Município VerdeAzul. Considerando ainda, que todas 
as ações explanadas encontravam-se compreendidas dentro das diretivas do programa, ou 
sejam, Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, 
Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, 
Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos, os Conselheiros presentes, em sua unanimidade, 
decidiram pelo apoio total da adesão do município ao programa, manifestando-se 
favoravelmente às ações, e posicionando-se à disposição para eventuais contribuições à 
matéria. O Sr. Giovani Mineti Fabrício, comunicou ainda, sua participação no Comitê de Bacias 
– FEHIDRO, informando que atuava como Suplente na Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas; apresentado o Ofício nº 187/2019, da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando 
pareceres sobre corte e replantio de sete árvores Fícus, deliberou-se pelo encaminhamento à 
Câmara Técnica de Áreas Verdes e Arborização.  

  

Reunião do Dia 06/08/2019 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; A Presidente explanou 

sobre a reunião realizada em 16/07/19, sobre o Plano Diretor de Arborização 

Urbana, sendo decido envio de documento ao Prefeito; foi explanado sobre o corte 

de árvores na calçada do Corpo de Bombeiros, sobre justificativas de corte; 

Apreciado do Projeto de Lei 638/18 que trata da capina química no perímetro 

urbano, sendo apresentado o parecer da Câmara Técnica de Saneamento Ambietal, 

que refuta integralmente os termos do projeto, sendo aprovado após leitura; 

Apreciação de ofício do SEMEA sobre corte de 16 árvores, sendo decido que será 
apreciado pela Câmara Técnica de Arborização Urbana e Áreas Verdes; 

esclarecimentos a pessoas ouvintes da reunião. 

 

Reunião do Dia 06/08/2019 

Foi feito a leitura da ata anterior, na qual foi aprovada; Presidente do Conselho 

explanou sobre a reunião da Câmara Técnica de Arborização e Áreas Verdes, 

realizada em 22/08/19, que analisou o Ofício nº 235/19, expedido pela Secretaria 

de Meio Ambiente, solicitando pareceres sobre cortes de árvores em 17 

(dezessete) endereços, conforme documentos apensados ao referido Ofício. Após 

as discussões pertinentes à matéria, deliberou-se por unanimidade dos presentes, 

encaminhar Ofício à SEMEIA questionando vistorias ou análises antes do 

encaminhamento ao Conselho, bem como se a SEMEIA possuía técnicos suficientes 
para as vistorias e elaboração dos respectivos laudos, e, disposições da Lei 

Complementar nº 447, de 16/04/13, art. 21, inciso VIII, que define atribuição da 

SEMEIA para poda e eventuais cortes de árvores; foi apreciado e exposto o laudo 

elaborado pela Câmara Técnica de Áreas Verdes e Arborização, referente a 

inspeção realizada em viela do Jardim Jorge Atalla, na Rua Tenente Dória, entre 

os nºs 429 e 449. Após a exposição do laudo decidiu-se encaminhar cópia à 

SEMEIA para as providências; a Presidente comunicou que iria agendar reunião 

com o Sr. Prefeito Municipal, visando discutir a posição do CONSELHO em relação 
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a Lei de Capina Química, aprovada pela Câmara Municipal e ainda não sancionada 

pelo Poder Executivo; a Presidente e o representante da SEMEIA, Sr. Giovani Mineti 

Fabrício, comentaram a intenção de realizar atividade relacionada a comemoração 

do Dia da Árvore – 21 de setembro; Não integrantes do Conselho, mas que 

participaram da reunião, levantaram questionamentos sobre os seguintes 

assuntos:- Grande número de queimadas no perímetro urbano; multas lavradas 

pela SEMEIA aos proprietários de terrenos onde houveram queimadas; se o 

número de fiscais vinculados à SEMEIA eram suficientes para a correta da 

fiscalização de infrações ambientais no município. Foram esclarecidos vários 

questionamentos, bem  como cientificados que eventuais reclamações ou 

informações à Secretaria de Meio Ambiente, deveriam ser protocolados junto à 
Ouvidoria da Prefeitura, seja de forma presencial ou pelo site oficial do Município 

 


