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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMDEMA
Data: 09/11/2011
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Comunicação: Marco Antônio Secco
Membros:
Sindicato Rural: Ismael Luis Secco
Câmara: Priscila Ribeiro Ferretti
Rotari: James Alexandre M. Landmann
Deliberações:
Ao nono dia do mês de novembro de dois
mil e onze, com a presença dos
conselheiros e visitantes acima descritos,
às 15:30 horas teve início à reunião aberta
pelo Vice-presidente James Alexandre M.
Landmann que agradeceu a presença de
todos e iniciou a reunião com o primeiro
assunto da pauta que era a leitura e
aprovação da pauta anterior.
O segundo assunto da pauta foi sobre a
aprovação de loteamentos no município e
a necessidade do COMDEMA participar
do “COMAPRO” (Comitê Municipal de
Analise e Aprovações de Projetos de
Empreendimentos Imobiliários).
Sobre esse assunto ficou deliberado
melhor estudo do assunto, melhor
estruturação do COMDEMA e criação de
grupo de trabalho para acompanhar as
ações do COMAPRO que envolvam o
meio ambiente.
O terceiro assunto foi sobre o “Município
Verdeazul” na diretiva referente a
Conselho Municipal e Fundo Municipal de
Meio Ambiente.

A conselheira Gláucia representante da
OAB que teve sua ausência justificada
esta estudando a lei de criação do
FUNDEMA e fará suas considerações na
próxima reunião.
O quarto assunto foi sobre o plano diretor
e suas ultimas alterações.
É importante que o COMDEMA seja
consultado sobre toda e qualquer
alteração no plano diretor que ocasione
impacto ambiental significativo como
essas
ultimas
alterações
que
o
COMDEMA não foi consultado.
Sobre esse assunto ficou deliberado
enviar oficio a Secretaria Municipal de
Engenharia e Planejamento da Prefeitura
para informar a este conselho sobre
futuras mudanças no plano diretor.
O Quinto assunto discutido foi sobre o
convenio entre a Prefeitura de Indaiatuba
e a CETESB, referente ao Licenciamento
Ambiental Municipal, pois embora se sabe
que vários licenciamentos já foram
realizados, até o momento nenhum dos
licenciamentos
realizados
foram
encaminhados para o COMDEMA tomar
conhecimento.
Sobre esse assunto ficou deliberado fazer
outra solicitação a SEMURB via protocolo
da prefeitura municipal.
O sexto assunto tratado foi sobre o envio
de oficio a SEMURB solicitando algumas
melhorias
na
estrutura
física
do
COMDEMA.
Nada mais havendo para tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião às 16:40
horas, e eu, Ildo de Sousa Dias,
secretário, lavrei a presente ata.
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