CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DE NOVA ODESSA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS DO COMDEMA – BIÊNIO
2018/2020

As discussões relativas à não efetividade dos conselhos municipais e as
dificuldades para o seu funcionamento tem sido cada vez mais discutidas. O
problema da efetividade é frequentemente levantado pelo Programa Município Verde
Azul que trata dos conselhos municipais como instrumentos de participação social e
controle das políticas públicas.
Entretanto para que conselhos como o COMDEMA – Conselho Municipal de
Meio Ambiente funcione em um município é necessário a participação do poder
público, das entidades, associações, Ong’s e de representantes da socidade civil.
Em Nova Odessa o COMDEMA já passou períodos de grande participação no
auxílio de decisões ambietais dentro do município e por períodos em que o conselho
ficou praticamente parado. Desde 2014 o conselho vem exercendo um importante
trabalho em Nova Odessa, porém após as mudanças em 2017 é possível enxergar
os resultados e avanços do conselho. No ano passado, os membros do conselho
começaram a participar de forma mais efetiva, tanto nas reuniões como em
trabalhos externos : participação de eventos com a finalidade de divulgar e convidar
a sociedade civil para participar das reuniões, produção e distribuição de materiais
informativos sobre o COMDEMA e participação efetiva de técnicos da CATI – Casa
da Agricultura, pesquisadores do Instituto de Zootecnia, coordenador e membros de
câmaras temáticas dos comitês de bacias PCJ, além de entidades, advogados,
maior participação do poder público e da sociedade civil.
Em fevereiro de 2018 o Prefeito Municipal Benjamim Bill Vieira de Souza
empossou a nova diretoria executiva do COMDEMA com o biênio 2018-2020. O
plano de trabalho dessa nova diretoria abrange parcerias com os consórcios e
comitês PCJ, Consórcio Intermunicipal de Manejo de

Resíduos Sólidos

(CONSIMARES) e com as Secretarias de Obras Públicas, Educação, Governo,
Administração, Finanças, Jurídico, Cultura e com a Companhia de Desenvolvimento
de Nova Odessa (CODEN). Dentro desse contexto a proposta é tornar o conselho
ainda mais efetivo, com capacitações técnicas aos membros, abordagem ampla das
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problemáticas e projetos ambientais municipais, além de atuar junto a Secretaria de
Meio Ambiente auxiliando no Programa Municipal de Educação Ambiental e na
busca de recursos ao município através da Política de Mananciais dos Comitês PCJ.
O COMDEMA tem auxiliado o município nas atividades relacionadas ao
Programa Município Verde Azul, contribuindo na expansão do programa dentro da
cidade, garantindo a certificação ambiental e a qualidade de vida da população
novaodessense.
As reuniões tem sido realizadas mensalmente com todas as datas
estabelecidas até o final deste ano. E o conselho tem buscado junto a prefeitura
municipal um espaço dentro do site institucional para a exposição das datas das
reuniões e de suas respectivas atas. Os conselheiros Fernanda Dagrela e Guilherme
Blumer realizaram a entrega oficial dos dados pertinentes ao Responsável pelo setor
de informática da Prefeitura de Nova Odessa.
A 46ª reunião foi realizada em 26 de abril na sala de reuniões da Companhia
de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN e na oportunidade os membros
visitaram a Estação de Tratamento de Água e conheceram todas as etapas de
tratamento e sobre o programa de perdas.
Em agosto aconteceu a 50ª reunião do Comdema que contou com a
participação dos municípios de Americana, Santa Bárbara D’ Oeste, Jaguariúna e
Paulínia. Nessa reunião os municípios discutiram sobre os problemas dos seus
respectivos conselhos, sobre a participação efetiva dos membros, participação da
sociedade civil, capacitações e formações aos conselheiros e sobre os regimentos
internos dos conselhos, visando a criação de um Fórum Regional de COMDEMAS
da RMC, com o objetivo de fortalecer os conselhos municipais através de discussões
e capacitações técnicas regionais.
A partir desta reunião será criado um grupo de trabalho com a participação de
dois representantes por município para começar as tratativas da organização do I
Fórum Regional de COMDEMAS da RMC.
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Nova Odessa, 10 de agosto de 2018.

FERNANDA DAGRELA
Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Nova Odessa
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