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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 11/01/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Comunicação: Marco Antônio Secco
Membros:
Sindicato Rural: Wilson Tomazeto
Sindicato Rural: Ismael Secco
Câmara: Priscila Ribeiro Ferretti
Visitantes/convidados:
Creusa Angharten
Tarcisio Godini
Rômulo Valesco
Ausência justificada:
Eliana Mattos
James A. M. Landmann
Deliberações:
Ao Décimo Primeiro dia do mês de janeiro de
dois mil e doze, com a presença dos
conselheiros e visitantes acima descritos, às
15:30 horas teve início à reunião aberta pelo
secretário Ildo de Sousa Dias que agradeceu a
presença de todos e apresentou o Engº
Agrônomo Rômulo Valesco, que participou da
reunião como convidado, em seguida 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
apresentação do site do COMDEMA.
O conselheiro Marco A. Secco também
responsável pela comunicação do COMDEMA
fez a apresentação da estrutura final do site
que teve a aprovação de todos os presentes.
O terceiro assunto da pauta foi sobre a entrega
dos ofícios para as entidades que compões o
COMDEMA para processo de renovação
conforme regimento interno do COMDEMA,
onde essas entidades deverão fazer a
indicação por escrito de seus representantes
para o mandato subsequente.
Devido a ausência do presidente e do vice
presidente, a entrega dos ofícios será
realizada pelo secretário nos próximos dias.
Também foi elaborado um convite para ser
entregue a novas entidades que queiram
participar da lista de conselheiros do
COMDEMA.
O quarto assunto foi sobre estudo para criação
de lei ou decreto que isente de IPTU as áreas
verdes e APPs de propriedades que
mantenham esta vegetação intacta e averbada

adequadamente
nas
matrículas
dos
respectivos imóveis.
O conselheiro Ismael Secco relatou sobre a
importância em retirar o imposto destas áreas
uma vez que o proprietário não pode fazer uso.
A idéia é que nestes casos o imposto seja de
acordo com a proporcionalidade da área
utilizada, ou seja, a área verde existente no
lote fica isenta de IPTU.
Sobre esse assunto ficou deliberado protocolar
junto a prefeitura municipal uma solicitação de
estudo de viabilidade para se criar tal
procedimento.
O quinto assunto da pauta foi sobre a
campanha “Vamos Tirar o Planeta do Sufoco”,
o conselheiro Ildo de Sousa Dias, fez um breve
relato do andamento da campanha em
Indaiatuba.
Foi realizada uma reunião entre a APAS
(Associação Paulista de Supermercados), a
prefeitura, supermercados e imprensa local,
onde foi apresentada a campanha que deve
iniciar em 25 de janeiro de 2012.
O sexto assunto foi sobre a lei de criação do
FUNDEMA e sua regulamentação.
Este assunto esta estagnado, pois a
conselheira Gláucia representante da OAB de
Indaiatuba, pediu desligamento deste conselho
por motivo de mudança, deste modo ficou
deliberado criar um grupo de trabalho para
estudar a regulamentação desta lei.
O sétimo assunto foi sobre o envio de
documentos para a SEMURB, referente ao
cumprimento da diretiva “Conselho Ambiental”
do programa da SMA “Município Verdeazul”.
Cabe ao COMDEMA enviar cópia de todas as
atas e pautas, cópia do regimento interno, lista
de conselheiros e entidades, etc.
Todos os documentos já foram enviados pelo
secretário 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.

__________________________
Ildo de Sousa Dias
Secretário do COMDEMA

