CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

A Ata da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – COMDEMA, realizada em 20 de fevereiro de 2020.

Realizou-se no dia 20 de fevereiro de 2020, às 19:15, no auditório da Secretaria de Assistência
Social, na Rua Oswaldo Cruz, nº 299, Centro, a Reunião Ordinária do Plenário do
COMDEMA em 2019. Compareceram os conselheiros (as) Valmir Gallo, Presidente do
COMDEMA, Vittório Gilberto Zottino, Vinícius Silva de Macedo, Marco Antonio
Violin, Álvaro Aparecido de Oliveira, Carlos Eduardo Vageler, Walter Antonio Frisch
Hibig, Simone Cristina Braghetto e José Carlos Bellussi Júnior. Constavam do
Expediente Preliminar: 1-) Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2-) Apresentação revisão
da Lei do COMDEMA; 3-) Apresentação Projeto Mata Ciliar. O Presidente do
COMDEMA, Valmir Gallo, deu por aberto os trabalhos, em segunda chamada, e no
Expediente Preliminar, informou que a ata da reunião anterior foi encaminhada por email, com subsequente aprovação da mesma por todos os presentes. O Sr. Vittório Gilberto
Zottino pediu a palavra e explanou que esteve presente na Audiência Pública da Câmara
Municipal, e que na mesma o COMDEMA foi citado e tanto o Conselheiro quanto um
agricultor pediram a palavra, e a mesma, foi negada pelos organizadores da audiência pública.
Seguiu falando que iria explanar sobre a ínfima participação da agricultura no PIB do
município, e ainda que durante a audiência o representante do Sindicato Rural afirmou que a
agricultura vinhedense está e retração. O Sr. Presidente agradeceu a presença da Vereadora
Flavia Bitar, e a mesma comentou que durante a abertura do projeto Interact-Bio uma
especialista alemã citou que as características de Vinhedo, entre elas, eixo de
desenvolvimento e alto valor imobiliário, inviabilizam a vocação agrícola e
implementação do PSA. O presidente passou a palavra ao Sr. Vinícius Macedo, o qual
citou que fez uma crítica ao COMDEMA durante a Audiência Pública da Câmara, visto
que em seu entendimento a questão da agricultura orgânica e segurança alimentar não foi
tema debatido durante as discussões do Plano Diretor e nem nas reuniões do COMDEMA.
O Sr. Vittório citou que é absurdo esta bandeira visto que os custos dos produtos deste
tipo de agricultura são voltados para a classe média alta e classe alta, e não são voltados
as comunidades de baixa renda para produção de alimentos. O Sr. Marco Violin citou que
essa bandeira é levantada pelos esquerdistas somente sobre acunha política e que toda a
discussão do Plano Diretor ouviu os agricultores presentes, e que os mesmos querem uma
alternativa viável para uso de suas propriedades caso não seja possível continuar a suas
produções. O Sr. Vinícius Macedo iniciou a sua apresentação sobre a Revisão da Lei do
COMDEMA. O Presidente passou a palavra a Sra, Flavia Bitar para apresentar os
trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Mata Ciliar, a mesma iniciou a agradecendo ao
COMDEMA pela liberação do Fundo Municipal de Meio Ambiente para custear o
projeto, e seguiu com a apresentação dos números alcançados por esse projeto no
tratamento e preservação da fauna silvestre. O Sr. Walter Hibig expôs o trabalho que o
Condomínio Estancia Marambaia vem desenvolvendo quanto ao manejo de capivaras. O
Sr. Presidente falou sobre a evolução e melhorias alcançadas pelo COMDEMA, com o
nítido crescimento do Conselho e de sua relevância nas discussões dos temas mais
importantes do município, e que é necessário melhorar a comunicação. O Sr. Presidente
agradeceu a presença dos membros. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrados os
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trabalhos. Às 21:10. Eu, José Carlos Bellussi Junior, Secretário-Executivo do
COMDEMA, lavrei e assino a presente ata.
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