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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA

Data: 07/12/2011
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: João Canterelli Junior
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Comunicação: Marco Antônio Secco
Membros:
Sindicato Rural: Wilson Tomazeto
Câmara: Priscila Ribeiro Ferretti
Visitanes/convidados:
Creusa Angharten
Tarcisio Godini
Lucas Lacerda
Ausência justificada:
Ismael Secco
Deliberações:
Ao sétimo dia do mês de dezembro de
dois mil e onze, com a presença dos
conselheiros e visitantes acima descritos,
às 15:30 horas teve início à reunião aberta
pelo Presidente João Cantarelli Junior 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
participação do vice-presidente Srº James
e secretário Ildo de Sousa Dias em
reunião do ROTARY Indaiatuba, onde foi
apresentado pelo ROTARY de Itu o
avançado estado de degradação das
margens do Rio Pirai, um dos mananciais
que abastece o município de Indaiatuba,
Salto e futuramente Itu.
Alguns rotarianos do município de Itu
percorreram um grande trecho do rio,
desde a sua nascente até o parque
industrial que está se expandindo de
forma acelerada no bairro Jacaré no
município de Cabreuva.
Esta visita gerou um relatório que então
foi apresentado onde mostra inúmeros

focos de poluição no rio, a fragilidade e
vulnerabilidade de suas margens e o
descaso da SABESP quanto ao
tratamento de esgotos que opera de forma
precária na região visitada, criando assim
uma situação preocupante por se tratar de
um manancial tão importante.
Esta foi apenas a primeira de varias
reuniões que devem acontecer para
cobrar medidas das autoridades e o
COMDEMA foi convidado a participar das
próximas reuniões.
O terceiro assunto da pauta foi sobre o
“FUNDEMA”, onde se sabe que a lei que
cria este fundo ainda não está
regulamentada,
deste
modo
ficou
deliberado sem mais demora enviar um
oficio a Câmara Municipal com parecer do
COMDEMA referente a importância em se
regulamentar tal fundo.
O quarto assunto foi sobre o fechamento
do ano.
Foi apresentado pelo secretário um
resumo das ações do COMDEMA no ano
de 2011, este resumo será enviado
brevemente para todos os conselheiros.
Tendo ainda sobrado tempo, foi aberto
espaço para discutir assuntos que não
estavam na pauta.
- O conselheiro Marco Secco, informou
sobre o andamento para criação do site
do COMDEMA que esta sendo criado por
ele mesmo e que em breve estará pronto.
- O conselheiro Marco Secco apresentou
ainda o convidado Lucas Lacerda, da
empresa PROAMBI especializada em
recuperação ambiental, que fez uma
breve
descrição
dos
trabalhos
desenvolvidos na empresa e se prontificou
a auxiliar o COMDEMA em possíveis
denuncias
que
envolvam
poluição
ambiental.
- O conselheiro Ildo de Sousa Dias
informou que referente ao GT sacolas,
criado no COMDEMA para estudar
assuntos referentes à proibição de
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sacolas nos estabelecimentos comerciais
e que nos últimos meses pouco tem se
reunido, deve ficar atento as novas
mudanças propostas pelo governo do
estado.
O conselheiro se reuniu com os
representantes da empresa SOLAM Jonas
Alécio Silva e Carlos Alberto Trinca,
empresa esta contratada pela APAS
(Associação Paulista de Supermercados)
para divulgar a campanha “Vamos tirar o
planeta do sufoco”.
Esta campanha tem por objetivo propor e
não proibir que a partir de 25 de janeiro de
2012 as sacolas descartáveis sejam
substituídas por uma opção mais
sustentável.

____________________________
João Cantarelli Junior
Presidente do COMDEMA

__________________________
Ildo de Sousa Dias
Secretário do COMDEMA

Esta empresa está percorrendo os
municípios paulistas solicitando o apoio
das prefeituras e dos COMDEMAS para
implantar essa campanha.
O COMDEMA tendo em vista o
entendimento da importância desta
campanha se prontificou a dar o apoio a
que compete, cabendo apenas a
municipalidade também apoiar para que
se implante esta campanha aqui no
município.
Nada mais havendo para tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião às 16:35
horas, e eu, Ildo de Sousa Dias,
secretário, lavrei a presente ata.

