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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 03/08/2011
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Vice presidente: James Landmman
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Comunicação: Marco Antônio Secco
Membros:
Sindicato Rural: Ismael Luis Secco
Câmara: Priscila Ribeiro Ferretti
Associação dos Engenheiros: Carlos E. Lanzoni Ferreira
OAB: Gláucia Lenia Custódio
CIESP: Eliana Mattos

Visitantes:
Suzane de Sousa Gomes – Corpus
Tarciso C. Condini - Mobi
Renaldo Santos Menezes – estagiário FIEC
Adauta H. de Melo - estagiária FIEC

Deliberações:
Ao terceiro dia do mês de agosto de
dois mil e onze, com a presença dos
conselheiros e visitantes acima
descritos, às 15:00 horas teve início à
reunião aberta pelo vice presidente
James Landmman . Logo após expôs
sobre o primeiro item da pauta que era
sobre a falta de sincronização dos
semáforos da cidade.
Já foi enviado dois ofícios do
COMDEMA para a SEMOP aos
cuidados do engº Selone, porém até o
momento não obtivemos nenhum
parecer referente ao assunto, deste
modo ficou deliberado protocolar junto
a prefeitura esse pedido para estudo
de sincronização dos semáforos.

O segundo assunto da pauta foi sobre
o estudo para criação de lei sobre a
obrigatoriedade das concessionárias
de motocicletas a plantarem árvores
para mitigação do efeito estufa, tal
como já é feito nas concessionárias de
automóveis.
Esse assunto por intermédio do
COMDEMA já está em discussão no
departamento jurídico da prefeitura
onde breve teremos resposta.
O terceiro assunto foi sobre a reunião
do grupo de trabalho, denominado “GT
sacolas”, criado na reunião passada
para discutir assuntos referentes a
sacolas plásticas do comércio e sacos
de lixo.
O GT sacolas se reuniu uma hora
antes do inicio da reunião ordinária do

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

COMDEMA e fez as seguintes
considerações:
Para facilitar, os trabalhos do GT
foram divididos em três os assuntos,
sendo o primeiro, estudo para
substituição de sacolas plásticas por
sacolas ecológicas como já está
descrito na lei municipal 5361 de 20 de
maio de 2008, o segundo estudo será
sobre o uso de sacos plásticos de lixo
já citado nesta mesma lei e o terceiro
assunto será sobre o atendimento
preferencial
em
estabelecimentos
comerciais à pessoas que se utilizam
de sacolas retornáveis, conforme lei
municipal 5737 de abril de 2010.
O GT sacolas ainda está discutindo
sobre a inconstitucionalidade da lei
5361 e está estudando um parecer
para adequação desta lei que será
anexado ao processo 11113/2011 já
em tramitação.
O próximo passo do GT será a
organização de uma reunião com os
comerciantes interessados no assunto,
imprensa e prefeitura para traçarmos
diretrizes para a alteração da lei.
Também foi discutido pelo GT a
possibilidade de elaboração de uma
grande campanha visando a redução

do uso de sacolas plásticas e o
aumento
do
uso
dos
caixas
preferenciais para sacolas retornáveis.
O quarto assunto foi sobre o
licenciamento ambiental municipal que
está sendo realizado pela prefeitura.
Sobre esse assunto ficou deliberado
que os processos devem passar pelo
COMDEMA para acompanhamento e
já foi protocolado junto a prefeitura
solicitação para que todos os
processos tramitem no COMDEMA.
O quinto assunto foi sobre as
denuncias
que
chegaram
ao
COMDEMA.
Chegaram duas denúncias, uma
referente a desmatamento na região
do Recreio Campestre de Viracopos e
outra referente ao lançamento de
dejetos provenientes da criação de
porcos na Fazenda Água Branca. As
duas denúncias foram encaminhadas
a policia ambiental com cópia para a
promotoria do meio ambiente de
Indaiatuba.
Nada mais havendo para tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião às
16:20 horas, e eu, Ildo de Sousa Dias,
secretário, lavrei a presente ata.
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