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CONVOCAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA – JULHO de 2020 
 
 
O Conselho Gestor do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, vem por meio deste CONVOCAR seus membros e 
CONVIDAR todos os interessados a participar da reunião ordinária que acontecerá no dia 
31 de julho de 2020 das 8h30h às 12h na forma online. Para acesso à reunião seguir as 
instruções abaixo 
 
Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84856972730 
 
ID da reunião: 848 5697 2730 
Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/u/kcXvqbwreO 
 

PAUTA 
 

1 – Esclarecimentos pela SEMMA sobre a entrega do caminhão Rollon Off para uso na gestão 
de resíduos no município;  

2 – Análise dos processos sobre poda drástica em árvores e também sobre a espécie 
Enterolobium contortisiliquum com problemas fitossanitários; 

3 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 27/20 que altera a Lei 7.124 que trata dos 
Grandes Geradores; 

4 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 11/20 que dispõem sobre a obrigatoriedade do 
plantio e manutenção de árvores no passeio público e da outras providências; 

5 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 43/20 que altera o artigo 10, da Lei nº 7.316, de 
16 de dezembro de 2.019, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos mananciais 
de águas superficiais, e determina outras providências, para estender para o dia 17 de 
dezembro de 2.020, o prazo legal para sua entrada em vigor; 

6 – Esclarecimentos pela SEMMA sobre a proposta da PPP do lixo (Parceria Público Privada) 
conforme solicitação na reunião anterior; 

7 – Alterações no Edital do PAPPA visando o uso dos recursos do FMMA; 
8 – Outros assuntos. 
 
 
Lembramos que a participação de todos é de fundamental importância para o sucesso das 
atividades do Conselho.  
 

 
 
 

Bauru, 30 de julho de 2020 
 

 
 
Presidente: Dorival José Coral 
Vice-Presidente: Maria Izabel Merino de Medeiros 
Secretário: Luiz Miguel Axcar 


