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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 07/03/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: João Cantarelli Junior
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Membros:
OAB: Marcello Picchi
Tesoureiro: Wilson Tomazeto
Visitantes/convidados:
Creusa Maria Angharten
Tarcísio Condini
Adauta Horacio de Melo
Deuseni Ceppolini
Roberto Colalillo
Valdir de Carvalho
Gustavo C. Tolon
Aparecida do Nascimento Silva
Elizangela Mendes Oliveira
Ausência justificada:
CIESP: Eliana Mattos
Rotary: James A. M.Landmann
Deliberações:
Ao sétimo dia do mês de março de dois mil
e doze, com a presença dos conselheiros e
visitantes acima descritos, às 15:30 horas
teve início à reunião aberta pelo presidente
João Cantarelli Júnior que agradeceu a
presença de todos, em seguida iniciou a
reunião com o primeiro assunto da pauta
que era a leitura e aprovação da pauta
anterior que já era do conhecimento de
todos, pois já havia sido enviada
anteriormente
no
e-mail
de
cada
conselheiro.
O segundo assunto da pauta foi a
apresentação da estágiaria do curso técnico
em meio ambiente Elisangela Mendes de
Oliveira que fará estagio na sede do
COMDEMA.
O terceiro assunto da pauta foi sobre a
visita ao centro de triagem da prefeitura
municipal realizada pelos conselheiros do
COMDEMA.
O Srº Valdir de Carvalho (funcionario da
SEMURB) e a técnica ambiental Aparecida
do Nascimento Silva (funcionaria da

CORPUS), estiveram presentes na visita ao
centro de triagem e na reunião do
COMDEMA e tiraram todas as dúvidas dos
conselheiros.
Os conselheiros avaliaram como boa a
situação da coleta seletiva do município,
cabendo ao a CTR (Câmara Técnica de
Resíduos) enviarem propostas para futuras
melhorias.
O quarto assunto foi sobre a apresentação
pelo relator da CTL (Câmara Técnica de
Licenciamento) do estudo de caso e do
treinamento referente ao licenciamento
ambiental e os respectivos cumprimentos
dos passivos ambientais por parte da
prefeitura e dos empreendimentos por ela
licenciados.
Conforme reunião da CTL ocorrida antes da
reunião do COMDEMA com a presença dos
conselheiros Ildo de Sousa Dias, e dos
convidados, Tarcisio Condini, Roberto
Colalillo e Creusa Maria Angharten foram
discutidos os seguintes assuntos:
- Ficou indicado o Srº Ildo de Sousa
Dias para ser o relator da CTL;
- Os processos de licenciamentos
serão listados pela estágiaria do
COMDEMA em uma planilha prédeterminada pela CTL,
Todos os processos que tiverem
comprimento de passivos ambientais
serão acompanhados pela CTL;
- Todos os passivos deverão ter prazo
de cumprimento e a CTL somente
verificará o comprimento após esta
data;
- Será solicitada pela CTL que nos
processos de licenciamento constem
o local de cumprimento do passivo e
demais exigência necessária para o
cumprimento do passivo;
- A CTL ainda verificou que se faz
necessário o acompanhamento das
áreas reflorestadas até que a
mesma esteja estável conforme
resolução do CONAMA;
- A CTL ainda solicitará a SEMURB
que todo licenciamento de passivo
ambiental que envolva supressão de
vegetação seja compensado com o
plantio de mudas na proporção
recomendada e não apenas com a
doação de mudas para a SEMURB,

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE
ESCOLA MUNICIPAL AMBIENTAL BOSQUE DO SABER
Rua João Batista D’Alessandro, 610 – Jardim do Sol
Indaiatuba/SP – CEP.: 13343-570

como ocorreu em um licenciamento
verificado pela CTL.
A CTL deverá marcar nova reunião para
elaborar normas e procedimentos para
acompanhamento
do
licenciamento
ambiental municipal.
O quinto assunto da pauta foi sobre as
inscrições das chapas para o processo de
renovação do COMDEMA.
Conforme já comunicado a todas as
entidades e conselheiros, ficou marcado
para hoje (7 de março) o ultimo dia de
inscrição para os interessados em formar
chapa para concorrer a diretoria do
COMDEMA, cuja eleição será no dia 21 de
março.
Teve apenas uma chapa escrita com a
indicação dos seguintes nomes:
- Wilsom Tomaseto – presidente
- Marco Antonio Secco – vice –
presidente
- Ildo de Sousa Dias – secretário
O
prazo
para
inscrição
conforme
determinação anterior será até as 24:00 do
dia 7 de março, para caso mais alguém
queira se inscrever.
O sexto assunto foi sobre o cadastro de
maciços florestais, porém com a ausência
do conselheiro Ismael Secco e do
convidado
Romulo
Velasco
ambos
engenheiros agrônomos e principais
orientadores do assunto, este item será
discutido futuramente.
O sétimo assunto foi sobre as denúncias
que chegaram ao COMDEMA.
Após apresentação das denúncias ficou
deliberado encaminha-las a secretaria
municipal
de
meio
ambiente
para
providências.
O oitavo assunto foi sobre o estudo para
criação de legislação que isente de IPTU as
áreas verdes e APPs de propriedades que
mantenham esta vegetação protegida e
averbada adequadamente nas matrículas
dos referidos imóveis.
Devido a ausência de alguns conselheiros
este assunto será discutido futuramente.

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

