
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA. 

 

 

 

 Ao 14° dia do mês de junho de 2021, realizou-se, às 18 horas, a reunião 

ordinária do COMDEMA em ambiente virtual com o link disponibilizado pelos 

canais de comunicação oficiais da Prefeitura Municipal de Pedreira, situada 

na Praça Epitácio Pessoa, número 03 no bairro Centro. Estiveram presentes os 

membros titulares e suplentes Senhor Alexandre Ariolli, Senhora presidente 

Daiana Cavasoti, Senhor Marco Nunciaroni, Senhora Vanessa Cavenaghi e a 

Senhora Ágata Gasparini. Ademais, os Senhores Luis Fernando Mendonça e 

Marcio Olivari, da Prefeitura Municipal de Pedreira, e o Senhor Breno Moraes, 

cidadão civil, também participaram da reunião como convidados e ouvintes. 

 

 A reunião foi iniciada com a Sra. Ágata discorrendo sobre a ordem de 

assuntos do dia. Nesse contexto, informou-se que seria realizada a nova 

formação do COMDEMA de Pedreira. Os conselheiros acordaram e iniciaram 

as discussões relacionadas aos membros. Na reunião foi apontada a intenção 

de todos os membros quanto a formação do grupo, foi informado pelo Sr. 

Alexandre, com o fim de esclarecer a dúvida trazida por um dos membros 

sobre a atuação do SAAE nos projetos de empreendimentos que passam pela 

aprovação do Conselho, que o SAAE participa integralmente dos projetos 

aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, a qual 

Alexandre representava nessa reunião.  

 

  Discutiu-se, ainda, acerca da importância de incluir a Secretaria 

Municipal de Planejamento na composição do Conselho, órgão que estava 

representado nas pessoas de Luis Fernando, Secretário da pasta, e Márcio 

Olivari, Assessor, que mostraram interesse em pertencer ao Conselho. O Senhor 

Breno Moraes sugeriu a participação da Secretaria Municipal de Cultura, 

sendo que em ambas sugestões tiveram a concordância unânime dos 

membros presentes. Assim, concluiu-se que a necessidade seria levada ao 
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Prefeito Municipal para verificar a possibilidade de incluir tal disposição na lei 

de regência. 

 Outro assunto em pauta foi a transparência da construção e 

documentação do Município Verde Azul. A Senhora Ágata, como 

representante titular e Secretária Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Meio Ambiente, apresentou aos membros a importância da participação e 

acompanhamento do COMDEMA nas ações realizadas pela Prefeitura que 

atendam as diretivas do Programa Município Verde Azul. Informou também 

que será disponibilizado um Link de acesso aos documentos que serão 

carregados no sistema do ano em exercício. 

 

 Segue no anexo único, o print da sala virtual de reunião que equivale à 

lista de presença e demonstra a participação das pessoas mencionadas na 

presente ata. 

 

 

Pedreira, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Daiana Cavasoti              Ágata Isa Cotrim Gasparini 

Presidente do COMDEMA                            Secretária do COMDEMA 
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ANEXO ÚNICO 


