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ATA DA 43º 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, uso de mascaras e 

distanciamento social” 

 

Reuniram-se os membros do COMDEMA em trinta (30) de agosto (08) de dois mil e vinte e 

um (2021) para a 43º Reunião Ordinária, com inicio às quinze horas e trinta minutos, no 

espaço ao ar livre no Lago do Sol no municipio de Rubineia, popularmente conhecido por 

“Lagoinha de Rubineia”, seguindo todas as normas de orientações a prevenção contra o 

novo CoronaVirus, uso de mascara, diatanciamento e uso de álcool em gel, para deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação dos documentos comprobatórios parciais do 

Programa Municipio VerdeAzul – Plano de Gestão Ambiental; 2) Aprovação da 

Deliberação sobre Educação Ambiental de processo continuo de informação e formação 

contextualizado e critico sobre arborização urbana ; 3) Aprovação da atualização do 

Plano Municipal de Mata Atlântica; 4) Apreciação do cronograma de manutenção da 

frota municipal do municipio; 5) 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, Sandra Aparecida Machado, José Ronaldo Correa 

de Souza, Flávia Montalvão de Castro Oliveira, Evandro Rogério Santos, Sirlei Ludgero de 

Araujo, Bruno Rodrigues Machado Faria, Izilda Maria Sulato Brancalhone, e os convidados 

Marcelo Correa dos Santos, engenheiro ambiental e Neuza Garcia Ribeiro Lodete, vereadora 

deste municipio. Antes de iniciar com as ordens do dia, a Senhora Regiane Faustino dos 

Santos, apresentou aos membros presentes o local que a reunião estava acontecendo, cujo 

objetivo é promover encontros itinerantes e que se pretende realizar outros no mesmo 

formato com intuito de levar o COMDEMA aos espaços públicos deste municipio, hoje o 

local escolhido foi o Lago do Sol popularmente conhecido por todos os moradores como 

“lagoinha”, o momento servirá para os presentes apreciarem o local escolhido e observar a 

fauna, flora, aspectos e características positivas e negativas que devem ser consideradas, 

melhoradas e adequadas. Dando inicio na reunião e seguindo a ordem do dia, abordou o item 

1. Apreciação dos documentos comprobatórios parciais do Programa Municipio 

VerdeAzul, no discorrer da reunião foi apresentado aos membros presentes todas as tarefas 

realizadas e concluídas, bem como o Plano  de Gestão Ambiental da Diretiva 1 – Municipio 

Sustentavel, Diretiva 2 – Estrutura e Educação Amabiental, Diretiva 3 – Conselho 

Ambiental, Diretiva 4 – Biodiversidade, Diretiva 5 – Gestão das Aguas, Diretiva 6 – 

Qualidade do Ar, Diretiva 7 – Uso do Solo, Diretiva 8 – Aborização Urbana, Diretiva 9 –

Esgoto Tratado e por fim Diretiva 10 – Resíduos Sólidos, após as explanações individuais de 
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cada ação realizada em cada diretiva, foi aberto o espaço para discussão, aprovação e 

esclarecimentos dos membros deste conselho que se manifestaram de forma positiva aos 

trabalhos realizados em cada Diretiva apresentada, sendo aprovado por todos. Na sequência 

a senhora Regiane deu andamento assunto do item 2. Aprovação da Deliberação sobre 

Educação Ambiental de processo continuo de informação e formação contextualizado e 

critico sobre arborização urbana, passou a palavra ao Senhor Marcelo Correa dos Santos, 

engenheiro ambiental para apresentar e explanar sobre a deliberação que discorreu sobre o 

objetivo da mesma cujo destaque principal é promover a gestão participativa da comunidade 

que reside ao redor da Praça Celso Lima , como processo de qualificação e participação 

social na tomada de decisão sobre a arborização nos espaços públicos. Marcelo apresentou 

que primeiro foi aplicado um questionário em parceria com os agentes de vetores que 

puderam ouvir a opiniao de cada um sobre a arborização e os aspectos da Praça Pública 

Celso Lima, com a conclusão da aplicação do questionário foi possivel levantar estatisticas 

positivas e perceber que a comunidade tem o olhar de cuidado e respeito com o meio 

ambiente que estão inseridos, ficando aprovado o trabalho de arborização e cuidado do local 

com a participação dos municipes que vivem ao redor do mesmo. Ainda discorrendo sobre 

esse trabalho, Marcelo explicou que o objetivo desta deliberação é promover a gestão 

participativa da comunidade em outros bairros, sendo este um trabalho continuo para os 

demais meses, onde sera possivel ouvir e envolver os demais moradores de diferentes 

bairros na formação e participação social na tomada de decisões junto com o Poder Público. 

Após as discussões acerca da deliberação, a senhora Neuza Ribeiro Lodete usou a palavra 

para explanar sobre a necessidade da realização de arborização e revitalização das praças 

públicas, mas também ressaltou o abandono do poder público em nao zelar pelas mesmas, 

com cuidados básicos, como exemplo varrer, capinar, aguar e iluminar os espaços de forma 

adequada. Neuza ainda em uso da palavra exemplificou aos membros presentes, que este 

local do qual nos referenciamos “Praça Celso Lima”, em uma gestão passada recebeu todos 

os cuidados necessarios, sendo totalmente arborizada, e revitalizada com paisagismo 

adequado, contudo o poder público não deu atenção minima devida e hoje se encontra com 

aspecto de abandono e sem cuidados nenhum, ressaltou o cuidado que deve ter ao envolver a 

comunidade porque eles ja participaram em outras ocasiões e foram deixados na mão e pode 

ficar desacreditados em executar mais uma vez esta parceria. Após a fala da vereadora 

Neuza, a Senhora Sandra Aparecida Machado também usou a palavra para expor o problema 

que vive em seu bairro “Jardim dos Poetas” com a questão da arborização urbana, destaca 

que os moradores da rua principal já tentaram arborizar, porém o problema é que a rede de 

agua e esgoto passa na calçada da rua principal do bairro dela, e isso impede que os 

moradores plantem arvores em frente a suas residências, Sandra relatou que o proprietário de 

um sitio que fica em frente a sua rua havia relatado há um tempo, que os moradores 

poderiam plantar arvores, desde que fossem plantadas do lado de dentro da cerca e que a 

espécie arbórea fosse o “Ipê”, após a explanação de Sandra, nos comprometemos a verificar 

as circunstências necessárias para sanar esse problema e sua rua receber arborização, não 

tendo mais nenhum questionamento a cerca do assunto, passou para o proximo assunto da 
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pauta, item 3. Aprovação da atualização do Plano Municipal de Mata Atlântica foi 

apresentada aos membros que o municipio de Rubineia possui o Plano Municipal de Mata 

Atlântica e que o cronograma físico será colocado em discussão no COMDEMA para 

revisões de ações e metas. Não tendo nenhum questionamento, passou-se para a próxima 

ordem do dia, item 4. Apreciação do cronograma de manutenção da frota municipal do 

municipio, a Senhora Regiane Faustino dos Santos, em uso da palavra explicou que uma 

das tarefas da Diretiva Qualidade do Ar, é realizar o levantamento de todos os veículos da 

frota municipal pertencentes à Prefeitura Municipal e terceirizada se houver, o que em nosso 

municipio não possuímos frota terceirizada, desta forma realizamos o preenchimento de uma 

planilha contendo a quantidade de veículos, numero da placa, setor que utiliza o veículo, 

tipo de combustível, ano de fabricação, quilômetros rodados, previsão da data de 

manutenção e/ou substituição do mesmo. Ainda discorrendo sobre a frota municipal relatou 

para os membros do COMDEMA a avaliação realizada nos veículos a diesel da 

municipalidade, onde a técnica utilizada foi a Escala de Ringelmann, seguido todas as 

orientações para a aplicação do teste, que resultou também em uma planilha com as 

classificações de porcentagem do grau de emissão de fumaça emitidos por cada um, nos 36 

(trinta e seis) veiculos testados somente 01 (um) ônibus deu a porcentagem de 80%, nível 4, 

sendo este encaminhado para manutenção e revisão a fim e sanar o problema. Sendo 

apreciado por todos, manifestaram-se positivamente para esta ação.  Após as discussões 

acerca da frota, 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 os membros do 

COMDEMA Regiane Faustino dos Santos, em suas considerações finais, agradeceu a 
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presença de todos, dando por encerrada a reunião. Ata essa digitada por mim, que após lida e 

achada conforme, segue devidamente assinada pela presidente interina, com lista de 

presença em anexo.  

 

 

 

 






