
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA – COMDEMA – BIÊNIO 2017/2019 –26
DE OUTUBRO DE 2017 – REALIZADA NA  PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID Nº 125, NO
PLENÁRIO  NANTALA  BADUE,  NA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BRAGANÇA
PAULISTA/SP.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2017, com início às 09h45, realizou-se
no  Plenário  da  Câmara  Municipal,  Nantala  Badue,  em Bragança  Paulista/SP,  a  3ª
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA –
biênio  2017/2019,  conduzida  pelo  Professor  Joaquim  Gilberto  de  Oliveira  Vice
Presidente, pois o Presidente foi chamado com urgência para comparecer no Gabinete
e com a presença dos Conselheiros e demais participantes relacionados na lista de
presença  anexa  e  mencionados  a  seguir:  CONSELHEIROS:  Edmar  Takashi  Leite
Matsubara,  Eduardo  Dias  Pigiani,  Cecilia  Selma  Basani  Ribeiro  da  Silva,  Gustavo
Adolpho Vasconsellos Leme, Cecilia Martins Molina, Highara Andressa de S. S. Dias,
Carlos Alberto  Resende,  Michele Consolmagno,  Anderson da Silva,Gisele Costa da
Silva, Fabiano Antonio Sperendio, Joaquim Gilberto de Oliveira, Adriana Bertolini,  e
Milma Roza de Lima e Adilson Octaviano; PARTICIPANTE: Ana Carolina A. S. Rubio ,
Lucia P. Sperandio Maria de Fátima Leme Valle e o vereador Ditinho Bueno. O Vice
Presidente do Conselho iniciou a reunião e pediu a inversão de pauta, propondo que a
reunião plenária se iniciasse pela apresentação da proposta do Plano de Arborização
Urbana.  Com a ausência da primeira secretária   e  como a segunda secretária,  a
Conselheira Gisele Costa da Silva, não estava passando bem, eu Maria de Fátima
Leme  Valle  me  propus  a  redigir  a  ata  sem  objeção  dos  Conselheiros.  O  Vice
Presidente, então, pediu ao Engenheiro Agrônomo, Joaquim Teotônio Cavalcante Neto,
que  apresentasse  o  seu  projeto  “Soluções  Para  Arborização  Urbana  de  Bragança
Paulista “. Depois da apresentação, o vice presidente retomou a direção e colocou em
votação  a  necessidade  da  liberação  de  R$100.000,00  (cem  mil  reais)  do  Fundo
Municipal do Meio Ambiente, a fim de que a Secretaria do Meio Ambiente nas formas
previstas em lei, realize a contratação de serviços para subsidiar a elaboração do Plano
de Arborização Urbana do município. Colocada a proposta em votação, foi aprovada
por unanimidade. O conselheiro Edmar informou da necessidade da aprovação urgente
da ata dessa reunião, e sugeriu uma convocação de reunião extraordinária para o dia 9
de novembro de 2017, neste mesmo local. A proposta foi colocada em votação sendo
aprovada  por  unanimidade.  O  conselheiro  Joaquim  propôs  que  nessa  reunião
extraordinária,  também  fosse  definitivamente  discutida  e  se  o  caso,  aprovada  a
alteração das Leis de Criação do COMBEA e do COMDEMA para a junção desses
conselhos. A proposta também foi aprovada por unanimidade. O vice presidente pediu
que  se  oficiasse  os  representantes  do  executivo  e  da  sociedade  civil,  pelo  não



comparecimento dos mesmos nas reuniões, eu Maria de Fátima pedi a dispensa da
leitura da ata, pois a mesma havia sido enviada aos conselheiros e estes  aprovaram a
ata. O vereador Ditinho pediu a opinião dos conselheiros para ajudarem a escolher a
Árvore  que  seria  símbolo  do  Município  para  que  em  atos  oficiais  do  executivo
estivessem  sendo  plantadas,  o  Consellheiro  Adilson  convidou  os  seus  colegas
Conselheiros para a corrida entre Serras e Águas a ser realizada no domingo dia 29 de
outubro, a  reunião foi encerrada ás 11:50 h. Sem mais , eu, Maria de Fátima Leme
Valle, lavrei a presente ata que, lida e aprovada , foi assinada por por mim e pelo Vice
Presidente.

 

_______________________
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