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ATA DA 42º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA – CONSELHO MUNICIPAL 

DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO 

RUBINEIA- SP. 

 
“Seguindo todas as normas de orientações a prevenção contra o novo CoronaVirus o encontro foi realizado 

através de videoconferência pelo aplicativo Google Meet” 

 

Reuniram-se os membros do COMDEMA em dezessete (17) de junho (06) de dois mil e 

vinte e um (2021) para a 42º Reunião Ordinária, com inicio às dezoito horas e trinta 

minutos, seguindo todas as normas de orientações a prevenção contra o novo 

CoronaVirus o encontro foi realizado através de videoconferência pelo aplicativo Google 

Meet, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Nova portaria e posse dos novos 

membros conselheiros; 2) Apresentação do Regimento Interno do COMDEMA atual; 

3) Apresentação do Programa Municipio Verde Azul; 4) Participação do municipio nas 

Camaras Tecnicas do Comitê da Bacia Hidrografica do Rio São José dos Dourados;   

Dando inicio a reunião a diretora do departamento de meio ambiente a senhora Regiane 

Faustino dos Santos, abriu a reunião dando boas vindas a todos e agradecendo pelo 

comprometimento atingindo assim o quórum necessário para a realização da reunião, 

constando a presença dos seguintes membros, Regiane Faustino dos Santos, Isac Alves da 

Costa, Maria Aparecida Ribeiro, Daniel Cardoso Pereira, Amauri Vedovoto, Elmer 

Aparecido da Silva, Fábio Toledo de Oliveira, Aparecida Roveda, Anita Patricia Santos 

Ponzani, Sandra Aparecida Machado, José Ronaldo Correa de Souza, Fátima Aparecida 

Candian, Tatiane Aparecida de Oliveira Olivo e Sandro Roberto Pessopani. Dando 

andamento na reunião e seguindo a ordem do dia, abordou o item 1. nova portaria e posse 

dos novos membros conselheiros para o biênio 2021-2023, dando boas vindas e dando lhes 

posse para que juntos possam ter uma efetiva participação na execução das ações do meio 

ambiente no municipio. Ficando assim definido na nova portaria: REPRESENTANTES 

DO PODER PÚBLICO: Representantes da Divisão de Meio Ambiente: Titular: Regiane 

Faustino dos Santos e Suplente: Daniel Cardoso Pereira ambos; Representantes do 

Departamento de Saúde; Titular: Sandro Roberto Pessopani e Suplente: José Ronaldo 

Corrêa de Souza; Representantes do Departamento de Assistência Social: Titular: Flavia 

Montalvão de Castro Oliveira e Suplente: Anita Patricia Santos Pessopani; Representantes 

do Departamento de Educação: Titular: Aline Rodrigues Barbosa e Suplente: Tatiane 
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Aparecida de Oliveira Olivo; Representantes da Divisão de Turismo: Titular: Evandro 

Rogério Santos e Suplente: Sirlei Ludgero de Araujo; Representantes do Departamento de 

Serviços Públicos: Titular: Herivelto Guimarães e Dener Rodrigues da Silva; 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Titular: Bruno Rodrigues Machado 

Faria, Suplente: Fábio Toledo de Oliveira, Titular: Aparecida Roveda, Suplente: Fátima 

Aparecida Candian, Titular: Maria Aparecida Ribeiro, Suplente: Izilda Maria Sulato 

Brancalhone; Titular: Isac Alves da Costa e Suplente: Sergio Donizeti Giovanini, Titular: 

Danielle Biolado da Silva Quiozini e Suplente: Elmer Aparecido da Silva, Titular: Amauri 

Vedovoto e Suplente: Sandra Aparecida Machado; No discorrer da reunião foi colocado em 

discussão qual melhor dia e horario para a realização dos encontros, ficando decidido por 

todos os presentes que as reuniões do COMDEMA acontecerão sempre na primeira terça-

feira do mês e serão convocados via whatssap e email com uma semana de antecêdencia. Na 

sequencia os novos conselheiros perguntaram qual seria a função deles no conselho, e a 

senhora Regiane Faustino dos Santos explicou que os mesmos podem ajudar fazendo 

apontamentos, sugestões, auxiliando nas tomadas de decisões e propondo projetos que 

venham beneficiar nossa cidade a fim de torná-la cada vez mais sustentável. Na sequencia a 

senhora Regiane deu inicio ao assunto 2) Apresentação do Regimento Interno do 

COMDEMA em vigência, iniciando a leitura do regimento interno destacou-se entre os 

membros que o mesmo criado e aprovado no ano de 2015 teria que passar por adequações, e 

diante disso ficou acordado que o regimento seria enviado no grupo de whatssap do 

COMDEMA para conhecimento de todos e sugestões para alteração, outro assunto colocado 

em discussão foi sobre o artigo nono do regimento que define a presidência do COMDEMA 

seja exercida pelo gestor do Departamento de Meio Ambiente do municipio e diante desta 

afirmação a senhora Regiane Faustino deixou em aberto para que na proxima reunião a ser 

realizada no dia seis (06) de julho, seja definido se todos concordam ou se preferem alterar o 

artigo para que qaulquer integrante do conselho venha a ser o presidente. Mediante a 

indefinição na data deste encontro a senhora Regiane Faustino dos Santos ficou presidente 

interina até que aconteça a proxima e a diretoria seja montada. Após as discussões acerca do 

regimento passou para o proximo assunto da pauta, 3) Apresentação do Programa 

Municipio Verde Azul, onde a mesma apresentou a todos o Programa Municipio Verde 

Azul, os seus objetivos, as dez diretivas, sendo elas: Municipio Sustentavel, Estrutura e 

Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Aguas, Qualidade 
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do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Solidos, também foi 

apresentado as regras de pontuação e ranking do municipio de Rubineia desde o ano de 2011 

até 2020 onde atualmente ocupamos a colocação 121º, a senhora Regiane Faustino dos 

Santos deixou claro para todos que as diversas tarefas existentes no PMVA para ter total 

sucesso depende do envolvimento de todos os departamentos públicos, que a boa colocação 

no ranking não é unica e exclusivamente do Departamento de Meio Ambiente e que por essa 

razão era válido apresentar aos membros as dez diretivas de forma detalhada para que todos 

pudessem entender melhor as responsabilidades de cada orgão envolvido neste Programa e 

inclusive colaborar com idéias nas ações de Pro-Atividade de cada diretiva. Após as 

discussões acerca do regimento passou para o ultimo assunto da pauta, 4) Participação do 

municipio nas Camaras Tecnicas do Comitê da Bacia Hidrografica do Rio São José dos 

Dourados; a senhora Regiane explicou a todos o que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São José dos Dourados (CBH-SJD), sendo ele um órgão colegiado, de caráter 

normativo, consultivo e deliberativo, de nível regional e estratégico do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) e que após intenso processo de mobilização, 

o Comitê foi instalado em 07/08/1997. E que no dia 03 de Abril 2021,foi realizada através 

de Videoconferência, devido o momento de pandemia, uma reuniao para escolha dos 

membros para o biênio 2021/2023, ficando o prefeito de Santa Fé do Sul Evandro Mura, 

presidente. Além da eleição para compor a Diretoria, o comitê também designou as Câmaras 

Técnicas entre os municípios membros da Bacia e Rubineia esta participando como 

membro titular das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, Planejamento e 

Avaliação, Uso e Conservação da Água no Meio Rural, Saneamento e Grupos Técnicos 

de Estudos de Águas Subterrâneas, Estudo e Cobrança da Água e Turismo. Regiane ainda 

explicou aos presentes que a Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados é composta 

por 25 municípios com sede em sua área: Aparecida d’Oeste, Auriflama, Dirce Reis, Floreal, 

General Salgado, Guzolândia, Ilha Solteira, Jales, Marinópolis, Monte Aprazível, Neves 

Paulista, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Palmeira d’Oeste, Pontalinda, Rubinéia, Santa Fé 

do Sul, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São 

João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Suzanápolis e Três Fronteiras. Sem maiores 

questionamentos e nao tendo mais nada a tratar a reunião encerrou-se, onde a membro do 

COMDEMA Regiane Faustino dos Santos, em suas considerações finais, agradeceu a 

presença de todos, dando por encerrada a reunião. Ata essa digitada por mim, que após lida e 
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achada conforme, segue devidamente assinada pela presidente interina, com lista de 

presença em anexo.  

 

 

 

 



Carimbo de data/hora Endereço de e-mail Nome Nº do RG Nº de Telefone

17/06/2021 19:40:22 XXXXXXXXXXXXX Isac Alves da Costa XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:40:26 XXXXXXXXXXXXX Maria Aparecida Ribeiro XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:40:39 XXXXXXXXXXXXX Daniel Cardoso Pereira XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:42:11 XXXXXXXXXXXXX Amauri Vedovoto XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:42:37 XXXXXXXXXXXXX Elmer Aparecido da Silva XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:44:14 XXXXXXXXXXXXX Fabio Toledo XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:47:04 XXXXXXXXXXXXX Aparecida Roveda XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 20:04:58 XXXXXXXXXXXXX Anita Patricia Santos Ponzani XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 20:43:23 XXXXXXXXXXXXX SANDRA APARECIDA MACHADO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 19:39:15 XXXXXXXXXXXXX Regiane Faustino dos Santos XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 20:02:14 XXXXXXXXXXXXX José Ronaldo Correa de Souza XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 20:04:15 XXXXXXXXXXXXX Fátima Aparecida Candian XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 20:11:27 XXXXXXXXXXXXX Tatiane Aparecida de Oliveira Olivo XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

17/06/2021 20:24:10 XXXXXXXXXXXXX Sandro Roberto Pessopani XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Lista de Presença - Reunião Ordinária do COMDEMA 17/06/2021 às 18:30hs

OBSERVAÇÃO: De acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural, as informações pessoais dos membros presentes nesta reunião estão preservados.
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