
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo    
Local    
Data/ Horário    
Relator   Carlos Eduardo R. Duarte 

 
 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
Após atingir o quórum a reunião foi iniciada, com os comunicados. 
 
Fiz uma abordagem de sensibilização para a recente enchente na Av. Rondon Pacheco no último dia 16. Abordando a 
necessidade de incorporação de uma agenda que pensa os eventos climáticos severos e como a cidade deve responder a 
isso, ressaltando que as esses eventos severos serão cada vez mais recorrentes e intensos. 
O Conselheiro Gustavo Malaco também ressaltou a necessidade de pensar um plano diretor de drenagem e importância 
desse conselho nos processos que envolvem todo o desdobramento dos eventos severos na cidade. Relembrou a recente 
deliberação que autorizou a para supressão de uma área de cerrado nativo na região do córrego Mogi que só contribuira 
negativamente para os problemas da Rondon Pacheco. 
 
Antes dos processos a secretária apresentou as correções do do RCA/PCA do Parecer Técnico nº  037/2022/DCA/SMMASU.  
 
Na sequência foi aprovada a ata da 6ª reunião extraordinária do CODEMA. Após abertura para os comunicados iniciou-se a 
votação dos pareceres técnicos dos processos da pauta. 

 
Todos os pareceres foram aprovados. 
Após isso foram apresentados os resultados de monitoramento das condicionantes aprovadas pelo CODEMA. 
Questionei sobre a compilação dos dados, percentual de condicionantes já finalizadas, quantas estão em processo e de 
acordo com o cronograma e quantas estão atrasadas. A secretaria se comprometeu a enviar por mail os resultados. 
Também foram apresentadas as áreas verdes urbanizadas implantadas em 2021, muitas delas fruto das compensações 
aplicadas através dos processos de supressão. Questionei sobre a autoria dos projetos das praças, foi informado que existe 
uma equipe interna na secretaria de meio ambiente (com arquitetos e urbanistas) que desenvolvem os projetos.  
  



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
As 10:20hs da manhã a Reunião foi finalizada. 
  
 
 
Data 01/02/2022                                           _____________________________________________________ 
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 


