Joanópolis, 29 de Outubro de 2018

8a Reunião Ordinária COMDEMA

Pautas:
1. Arborização urbana: replantio em locais de suspensão, leitura e compreensão da Lei de arborização urbana
e papel do COMDEMA na preservação e plantio de árvores urbanas;
2. Informes sobre o Mangue Seco: Compartilhamento e atualizações do Projeto enviado ao DADE;
3. Informes sobre a Sabesp e Fundo Municipal de Meio Ambiente: Resposta ao Ofício solicitando informações
detalhadas e atualizações do processo;
4. Site de Joanópolis: divulgações, publicações e anúncios do COMDEMA (Jefferson);
5. Outros assuntos;

Participantes: João Henrique F. F. da Silva (Representante da Secretaria do Meio Ambiente), Mbatuya Medina
(Eng. Agronoma do município, Suplente da Secretaria do Meio Ambiente); karina Loureiro (Representante do
Sindicato Rural Patronal); Helder Antonio Ximenes Duarte (Vice-presidente); Juliana Vieira Salles Varallo Leite
(Representante da CATI); Taynara Jocasta Jesus de Paula Cunha (Representante titular e suplente da Secretaria
da Saúde); Patrícia Santos Ribeiro (Representante titular e suplente da Secretaria de obras); Franciane
Campioni; Jefferson Alexandre Diazzi (ouvinte).
Ata de reunião (Duração: 16h15-17h15)

1. Informes:
i.
ii.
iii.
iv.

Iniciamos com a leitura e aprovação da ata da última reunião.
Conversamos sobre o aproveitamento do tempo e a importância das opiniões nas Leis de
proteção ambiental com respaldo legal sobre os recursos.
Jefferson Alexandre Diazzi responsável pelo portal Joanópolis (site) se colocou à disposição para
divulgações da ATA, pauta, agenda, facilitando assim a comunicação com a população.
Juliana Vieira Salles, representante da CATI, fez um levantamento com os presentes sobre o
aumento de Javalis nas produções agropecuárias do município para acrescentar no relatório do
Estado. Com isso alguns presentes responderam que ainda é um grande problema na destruição
das lavouras e falta controle sobre esses animais.

2. Parque Mangue seco:
i.

João Henrique, Presidente do conselho, informou que o mangue seco está em processo de
licenciamento, inclusão de documentos, falta alguns detalhes na matrícula, ajustes com o Sidney

Secretario de Obras. Foi prorrogado até 19 de novembro de 2018 exigindo laudo de flora,
redução do estacionamento na medida, sendo que a área tratada como mangue seco é (urbana).

3. Arborização:
i.

A Eng. Agrônoma Mbatuya Medina explicou que a Secretaria de Agricultura está recebendo
algumas mudas de compensação ambiental que faz parte de um plano de substituição
diretamente com os pedidos que chegam. Arborização Urbana: na área do bairro São João II, e
Bairro Vicente Preto que são os mais problemáticos; pela calçada ser menor e sem padrão.

4. Pagamentos por Serviços Ambientais PSA:

i.

João Henrique (Presidente) fez a leitura do Projeto de Lei de Jundiaí – “Programas Nascentes”. E
explicou que pode-se incluir os pagamentos por Serviços Ambientais, apontando ações nesse
sentido. Pode-se também criar uma Lei exclusiva (abrir para o urbano e rural), juntos pelo
equilíbrio ambiental. Alinhar parcerias, entre outros.

Redação: Karina Loureiro (Suplente da Secretária do conselho e representante do Sindicato Rural Patronal)

Próxima Reunião (9ªReunião Ordinária): 26 de Novembro de 2018
Pauta:
1. Está em fase de elaboração, conforme projetos em andamentos e demais assuntos.

