CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

São Leopoldo, 26 de maio de 2020.
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo - COMDEMA, Sr.
Darci Zanini, no uso de suas atribuições CONVOCA os (as) Conselheiros (as) para participarem da Reunião
ordinária, que realizar-se-á no dia 02 de junho de 2020, às 18h30min, por meio de videoconferência, que será
transmitida a partir da sala 02, do Museu do Rio dos Sinos, pela Coordenação do COMDEMA, empregando a
*plataforma de comunicação utilizada pela Prefeitura, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Leitura e deliberação da Ata da Reunião, número 04 (quatro), de 05/05/2020 e referendo da Ata da
Reunião, número 03 (três), de 03/03/2020; (Tempo estimado: 5 min.)
2. Apreciação e deliberação para utilização do recurso do Fundema. Referendo da Resolução 275/2020
- Investimento para contratação de estudo de viabilidade, que faz parte da terceira etapa do Programa
TAP - Programa Municipal de Geração de Energia de Baixo Carbono, inscrito na Plataforma TAP para
captação de financiamento; (Tempo estimado: 5 min.)
3. Informes e ratificação sobre:
3.1. Formalização do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas - Resolução 276/2020;
3.2. Atualização da programação da Semana do Meio Ambiente 2020, aprovada “ad referendum” em
05/05/2020;
3.3. Plano Municipal de Meio Ambiente - Resolução 277/2020. (Tempo estimado: 10 min.)
4. Debate sobre a proposta da nova Lei das Águas que aglutina diversos temas sobre a gestão
municipal integrada dos recursos hídricos e das Sub-Bacias, coordenada pelo Museu do Rio dos
Sinos, fixando diretrizes e normas em prol da conservação e preservação, aprimorando o programa
de recursos hídricos, o setor de meteorologia, o Fórum dos Arroios e o RMQA. adota a agenda 2030,
potencializa a revisão do PLANGEA criando o programa de recuperação de áreas degradadas e dos
diques e dá outras providências. (Tempo estimado: 20 min.)
5. Assuntos Gerais. (Tempo estimado 5 min.)
Observações:
*
Os conselheiros receberão o link para participação na teleconferência, que será enviado para os
e-mails e WhatsApp cadastrados;
**
Demais interessados em participar devem solicitar o link, pelo e-mail:
comdema@saoleopoldo.rs.gv.br, indicando nome completo, até às 14h, do dia 02 de junho de 2020.
***
As reuniões do Conselho são sempre abertas.
Atenciosamente,
Darci Zanini
Presidente do COMDEMA

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente.
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