
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA – março de 2021

O Conselho Gestor do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, vem por meio deste CONVOCAR seus membros e CONVIDAR todo o
interessado a participar da reunião ORDINÁRIA que acontecerá sexta-feira, dia 26 de março de 2021,
das 9h às 12h00, de forma on-line.

O link para participar: https://meet.google.com/sqg-houz-cvg
Para participar por telefone, disque +55 51 4560-7489 e digite este PIN: 590 892 003#
Para ver mais números de telefone, clique neste link: https://tel.meet/sqg-houz-cvg?hs=5

A participação dos Conselheiros é sempre de suma importância. Para a presente reunião,
solicitamos que estejam efetivamente presentes TODOS os Conselheiros, tendo em vista a
realização de ato oficial de posse, para cumprimento de requisito do Programa Município Verde
Azul (item 1 da pauta).

PAUTA:

1 – Ato oficial de posse dos Conselheiros e Diretoria do COMDEMA, pela Prefeita Suéllen Rossim,
como cumprimento de requisito do Programa Município Verde e Azul;
2 – Esclarecimentos sobre registro de presenças, atualização dos contatos dos Conselheiros e
assinatura das atas;
3 - Parecer emitido pela CTLegis referente ao processo no: 27783/17 juntado ao processo 62.241/14, na
qual solicita rever as resoluções 2 e 3 de 2002 do Comdema;
4 – Informação sobre a concessão da prefeitura para destinação do lixo em Bauru;
5 – Coleta seletiva feita pela Emdurb e a falta de material reciclável a ser recebido pelas cooperativas;
6 - FMMA e edital PAPPA;
7 - Programa Município Verde Azul: Resolução para cumprimento da Diretiva 3;
8 -Composição das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Legislação,
Arborização e Recursos Naturais;
9 - Reunião com Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores: aproximação do COMDEMA
com poder legislativo;
10 - Atual situação da questão envolvendo a indenização a ser paga pelo Município, aos particulares
proprietários da área conhecida como “floresta urbana”;
11 – Outros assuntos.

Lembramos que a participação de todos é de fundamental importância para o sucesso das
atividades do Conselho.

Bauru, 22 de março de 2021
Simony Silva Coelho

Presidente do COMDEMA Bauru-SP


