
ATA Nº 012/2021

Aos vinte seis dias do mês de outubro, às dezenove horas e trinta minutos, o

Conselho Municipal de Meio Ambiente reuniu-se de forma virtual, através da

plataforma Google Meet para participar de capacitação e assim compreender

melhor quais são suas atribuições e resposabilidades.

Assim, foi aberta a capacitação com fala de agredecimento do presidente Sr.

Paulo Porche, o qual parabenizou a administração por oportunizar a capacitação

para o Conselho, também agradeceu a presença de todos que estavam

acompanhando. De imediato passou a palavra à Marília Longo, a qual é advogada,

mestre em direito ambiental, faz parte da membro da Comissão Nacional de Direito

Ambiental do Conselho Federal da OAB (2019-2021).

Primeiramente, a palestrante agradeceu o convite e explanou sobre o plano

de aula do que seria tratado na oportunidade, que seria: gestão ambiental e

participação social; COMDEMA e suas competências; organização e funcionamento

e conselheiros do COMDEMA.

Sobre o primeiro assunto, abordou o Princípio 10 do Rio 92, também sobre a

Lei nº 6.938/81 - PNMA art. 2º, X, 6º, II, VI. Também sobre a competência executiva

comum em seu art. 23, CF, III, VI, e VIII, c/c art.9º da LC nº 140/11, o qual traz que

os municípios devem executar políticas, programas e ações; estudos, pesquisas e

cooperações técnicas; sistema municipal de informações; unidades de conservação,

educação ambiental; controle, fiscalização e licenciamento. Quanto ao COMDEMA e

suas competências foi compilado através das Leis Municipais nº3028/00, nº3121/01

e nº 3420/05 e a LDU nº 3420/05. Também foi explanado sobre o Regimento Interno

estabelecido peloa decreto nº 2.597/08. Após foi aberto para dúvidas, as quais

foram sendo respondidas.

Assim, o presidente deu a capacitação por encerrada e mais uma vez

agradeceu pelo esclarecimento de várias dúvidas e forma didática em passar as

informações.

Nada mais a acrescentar na presente Ata, dou esta por encerrada.

Estavam presentes: Roseli Fátima Salami Debastiani, Nilton Debastiani,

Ricardo Debastiani, Paulo Porcher, Graciela Thaís Baccin, Celso Grando, Augusto

Bagatini, Simone Carla Tomazi, Roberto Tomazi,


