Ata do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMAT realizada dia 07/08/2018
Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, as nove horas e quinze minutos, no Parque do Itaim,
localizado à avenida São Pedro 2000, Jardim América, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Meio Ambiente com a presença de 18 participantes, sendo 08 conselheiros titulares. A vicepresidente Luiza Pereira, agradece a presença de todos os presentes, e apresenta a pauta: Apresentação
do Relatório de Viabilidade Ambiental - Empresa Leros; Assuntos abordados na Câmara Técnica de
Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH-PS; e Desassoreamento Rio UNA. Passando a palavra
para o Secretário de Meio Ambiente Paulo Fortes que agradece a presença de todos faz um prévio
comentário da atividade desenvolvida pela empresa e passa a palavra para Diretora de Meio Ambiente
Heloisa Martins que veem acompanhando o processo administrativo onde a empresa solicita CERTIDÃO
DE USO DO SOLO para atividade de usina fotovoltaica, a diretora explica aos presentes que no processo a
Secretaria de Planejamento sugeriu que o processo fosse levado ao conhecimento dos Conselhos de Meio
Ambiente e Patrimônio, dado o local e atividade pretendida desta forma o tramite se procedeu e os
conselhos sugeriram contrapartidas da empresa. A empresa na oportunidade apresentou como funciona a
atividade, e que a mesma não tem impacto ambiental significativo, não prejudica a fauna e gera energia
limpa. Na oportunidade o Sr. Bernardo representante da Leros convidou os presentes para irem até o local
do empreendimento para analisar quanto ao impacto visual. A Diretora Heloisa falou que esteve junto
com alguns conselheiros e realmente a área não afetaria a paisagem, após resumidamente expor aos
conselheiros presentes o que já tramitou a Diretora Heloisa passa a palavra para representante da Leros Sr.
Bernardo para expor sobre o Relatório de Impacto Ambiental solicitado pelo Conselho de Meio Ambiente
o mesmo expôs que a área a ser utilizada é de 1 ha e como previsto pela Resolução 74 nos informa que
para esta atividade dispensa licenciamento ambiental e representante da Investe São Paulo Sr. José Pedro,
citou que devemos tomar conhecimento do CONAMA 237, que rege diretrizes para esse e outros tipos de
empreendimentos. O Sr. Bernardo expôs aos conselheiros que em decorrência do pedido de contrapartida
esteve em reunião com o Sr. Prefeito e num primeiro acordo ficou acertado que as contrapartidas com o
município demanda de pintura dos prédios centrais e tombados (CTI e Tesourinho) e uma proposta de
15.000 mudas para plantio. Passando a palavra para Heloisa Martins, Diretora de Meio Ambiente, diz que
esse projeto é uma questão nova a ser discutida: o município deve se preparar para receber este projeto e
tem que adequar no plano diretor. O Conselheiro Mario questiona sobre impostos, o Sr. Bernardo
respondeu que existe isenção de ICMS; Crédito de baixa magnitude; arrecadação direta e atividade
geradora com maior eficaz e finaliza a apresentação se colocando à disposição de todos. Assim, após a
finalização da apresentação não havendo mais nenhuma objeção, o conselho aprova o projeto
apresentado a ser implantado. Seguindo com a pauta a Diretora de Meio Ambiente, Heloisa Martins,
relatou que esteve presente na última reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização
Social do CBH-PS realizada no dia 27/07/2018 que a Empresa Chão Caipira foi a ganhadora do contrato do
plano de Educação Ambiental que será assinado no dia 23/11/2018 e assim não haverá projetos de
Educação Ambiental a ser aprovados no próximo ano devido a ausência do plano; Gestão e Educação
Ambiental; encontro dos educadores foi realizado no SESC no ano 2017 e está previsto para Guararema
em 2018; e apresentou um convite de Zoneamento Ecológico no dia 04/09/2018. E finalizando com a
pauta do desassoreamento do Rio Una, secretário de Meio Ambiente, Paulo Fortes informou que as
tratativas do Rio Una estão paradas devido a este período de chuvas e a máquina já se encontra pelo
município para o trabalho; solicitou análise de glifosato; e informou também quais os pontos a serem
contemplados; iniciará nos pontos planos, mais precisamente na propriedade do Sr. Obara; ponte e saída
da Agronomia. Apresentou informações do inicio do estudo para o plano de macrodrenagem; A vicepresidente agradece a presença de todos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Djane
Rico – Secretaria do COMDEMAT e pelos demais membros presentes.

