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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 04/04/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: Wilson Tomaseto
Vice Presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros:
Câmara: Priscila Ribeiro Ferretti
Câmara: David Ramos
Sindicato Rural: Ismael Luiz Secco
Rotary: James A. M.Landmann
Visitantes/convidados:
Tarcísio Condini
Deuseni Ceppolini
Rômulo Velasco
Roberto Colalillo Jr
Elisangela Mendes Oliveira
Ausência justificada:
CIESP: Eliana Mattos
Deliberações:
Ao quarto dia do mês de abril 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, 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.
Referente a esta pauta existia apenas um
erro referente a presença da conselheira da
Câmara Municipal, Priscila Ribeiro Ferretti,
que estava ausente na ultima reunião e a
mesma não faz parte da CTL e sim da CTR.
As correções serão feitas pelo secretário e
será enviada nova ata para os conselheiros.
O segundo assunto da pauta foi a posse da
nova diretoria , das entidades e
conselheiros.
Nova diretoria:
Presidente: Wilsom Tomaseto
Vice presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias

Entidades:
1. Câmara Municipal
2. Rotary Club
3. Sindicato Rural
4. Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos
5. CIESP – Indaiatuba

6. FIEC
7. Prefeitura Municipal
8. OAB (Ordem dos Adv. do Brasil)
9. FATEC - Indaiatuba
Tendo tomado posse o novo presidente
Wilson Tomaseto, que assumiu a partir de
então a presidência do COMDEMA que até
o momento foi do conselheiro e
representante da FATEC, João Cantarelli
Junior assumiu a condução da reunião.
O terceiro assunto da pauta foi sobre
deliberação para inclusão de novas
entidades.
Sobre esse assunto foi salientado que
foram convidados a Guarda Municipal, a
Corpus, a Faculdade Max Planc e o MOBI,
porém nenhum representante dessas
entidades estava presente na reunião.
Das entidades citadas acima o MOBI é a
única entidade que tem frequentado as
reuniões do COMDEMA, deste modo, ficou
deliberado que não serão inclusas novas
entidades no COMDEMA e que o MOBI
frequenta normalmente as reuniões do
COMDEMA como entidade convidada.
Tal decisão foi motivada pela grande
ausência de algumas entidades.
As entidades que não tiverem frequencia
poderão ser substituídas pelas entidades
convidadas, conforme regimento interno do
COMDEMA.
O secretário fará o envio do oficio com os
nomes das entidades e seus respectivos
conselheiros e suplentes para elaboração
de decreto junto a prefeitura municipal.
O quarto assunto foi sobre a elaboração do
calendário para as reuniões do ano de
2012.
O vice presidente Marco Secco apresentou
um calendário com a data das reuniões
ordinárias do COMDEMA para o ano de
2012.
O calendário foi aprovado por todos e ficará
a disposição no site do COMDEMA
(www.comdemaindaiatuba.com.br).
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O quinto assunto da pauta foi sobre o
andamento da CTL, a inclusão de novos
membros e agendamento de reunião.
O presidente Wilson Tomaseto comentou
sobre a importância das CTs (Câmaras
Técnicas).
A CTL é composta pelos seguintes
conselheiros e convidados:
Ildo de Sousa Dias (relator)
Eliana Mattos (conselheiro)
Ismael L. Secco (conselheiro)
Tarcisio Condini (convidado)
Rômulo Velasco (convidado)
As reuniões da CTL serão nos mesmos dias
das reuniões ordinárias do COMDEMA,
sempre uma hora antes das reuniões
ordinárias.
O sexto assunto foi sobre o agendamento
de reuniões e inclusão de novos
conselheiros para fazerem parte da CTR.
A CTR é composta pelos seguintes
conselheiros e convidados:
Priscila Ribeiro Ferretti (conselheira)
Ildo de Sousa (conselheiro)
Tarcísio Condini (convidado)
Roberto Colalillo Jr (convidado)
Os membros da CTR deverão se comunicar
entre si nas próximas semanas para
agendar uma reunião e escolher um relator.
Tendo ainda sobrado tempo foram
discutidos os seguintes assuntos:
O presidente Wilson Tomaseto comentou
sobre a importância da preservação das
nascentes e dos maciços florestais e tendo
em vista a quantidade de trabalho a ser
acompanhado pelo COMDEMA foi criado a
CTRH (Câmara Técnica de Recursos
Hídricos), composta pelos seguintes
conselheiros:
David Ramos (conselheiro)
Marco Antonio Secco (conselheiro)
Ildo de Sousa Dias (conselheiro)
Wilson Tomaseto (conselheiro)
Rômulo Velasco (convidado)
A CTRH tem por objetivo principal
acompanhar as ações referentes a recursos
hidricos, preservação de nascentes e
mananciais e áreas de preservação
permanente.

O cadastro de maciços florestais também
deve ser acompanhado pela CTRH que
cobrara da municipalidade a inclusão dos
maciços florestais no mapa de uso e
ocupação de solo do municipio e demais
ações para garantir a preservação dos
maciços ainda existentes.
O CTRH deverá agendar reunião para
escolha do relator e para traçar metas de
serviços para o próximo biênio.
Nada mais havendo para tratar, deu-se por
encerrada a presente reunião às 17:00
horas, e eu, Ildo de Sousa Dias, secretário,
lavrei a presente ata.

___________________________
Wilson Tomaseto
Presidente do COMDEMA

___________________________
Marco Antonio Secco
Vice Presidente do COMDEMA

__________________________
Ildo de Sousa Dias
Secretário do COMDEMA

