CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Rua Oswaldo Cruz nº 243 – Vila Victória – Indaiatuba – SP
Telefone: 3834-8838 / e-mail: comdema.indaia@gmail.com

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 04/05/2011
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: João Cantarelli Júnior
Vice presidente: James Landmman
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Comunicação: Marco Antônio Secco
Membros:
Sindicato Rural: Ismael Luis Secco
Câmara: Priscila Ribeiro Ferretti
Associação de Engenheiros: Carlos E. Lanzoni Ferreira
Visitantes:
Creusa M. Angarten – MOBI
Tarciso C. Condini - Mobi
Suzane de Sousa Gomes – Corpus
Solange C. Benedetti – FIEC (estágiaria)
Winston Salmi – Consultor Ambiental

Deliberações:
Ao quarto dia do mês de maio de dois
mil e onze, com a presença dos
conselheiros e visitantes acima
descritos, às 15:20 horas teve início à
reunião aberta pelo presidente João
Cantarelli Júnior que agradeceu a
presença de todos e fez a
apresentação dos visitantes, Salange
C. Benedetti e Winston Salmi. Logo
após expôs sobre o primeiro item da
pauta que era sobre os informes gerais
e as ações da diretoria e conselheiros,
sendo
relatado
os
seguintes
acontecimentos:
• Curva de ruído do aeroporto:
está marcado para segunda
feira (09/05/2011) as 14:00
horas uma reunião no aeroporto
entre INFRAERO, SEMURB,

•

SAAE e COMDEMA, com o
objetivo de tratar sobre a
inserção do município de
Indaiatuba em todo e qualquer
ação mitigadora sobre os
impactos
ambientais
decorrentes da ampliação do
aeroporto de Viracopos. Foi
apresentado na ocasião cópia
da LP (licença prévia) da
ampliação do aeroporto, cópia
esta
que
já
era
do
conhecimento de todos, pois já
havia sido enviado por meio
eletrônico
para
todos
os
conselheiros do COMDEMA;
Lei municipal nº5.362: Após
reunião entre as concecionárias
de automóveis de Indaiatuba,
prefeitura municipal/SEMURB e
COMDEMA, ficou decidido que
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a partir de 1º de maio para cada
automóvel novo vendido as
concessionária vão doar um
muda de árvore para a
SEMURB que se encarregará
do plantio.
• Processos
de
crimes
ambientais:
os
processos
abertos pelo COMDEMA e
enviados a prefeitura já foram
resolvidos.
• Doação de um computador e de
uma impressora: o SAAE fez a
doação desses equipamentos
para o COMDEMA.
• Licenciamento ambiental: a
prefeitura
municipal
de
Indaiatuba está proibida de
fazer licenciamento ambiental
conforme liminar do Ministério
Público.
O segundo assunto da pauta foi sobre
a necessidade de fazer constar no
plano diretor do município e no mapa
de uso e ocupação de solo as
delimitações da “APA Cabreuva”.para
futura elaboração de plano de manejo.
Sobre esse assunto ficou deliberado o
envio de um oficio para a Secretária de
Engenharia da prefeitura para que
tome as devidas providencias.
O terceiro assunto foi sobre a lei
5361/08
que
dispõe
sobre
a
substituição do uso de saco plástico de

lixo e de sacola plástica, por saco de
lixo ecológico e sacola ecológica.
Sobre esse assunto após varias
sugestões
e
observações
ficou
deliberado estudar um pouco mais o
assunto referente a substituição do
saco de lixo, deste modo talvez seja
conveniente desvincular a lei, criando
uma lei específica para saco de lixo e
outra para sacolas plásticas.
Foi
ainda
discutido
sobre
a
prorrogação do prazo para se fazer
cumprir a lei existente uma vez que a
mesmo precisa de alterações.
A lei 5737/2010 que dispõe sobre o
atendimento
preferencial
em
estabelecimentos
comerciais
do
município para pessoas que se
utilizam de sacolas retornáveis foi lida
pelo presidente João Cantarelli para os
presentes onde pude se constatar que
vários estabelecimentos comerciais
não estão cumprindo esta lei, ficando
deliberado o envio de oficio para a
SEMURB
cobrando
providencias
quanto
a
fiscalização
para
o
comprimento da referida lei.
Nada mais havendo para tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião às
16:50 horas, e eu, Ildo de Sousa Dias,
secretário, lavrei a presente ata.
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