CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Rua Oswaldo Cruz nº 243 – Vila Victória – Indaiatuba – SP
Tel.: (19) 38013554 (19) 3834-8838 / e-mail: comdema.indaia@gmail.com

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 02/05/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC
Presença:
Presidente: Wilson Tomaseto
Vice Presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros:
Câmara: David Ramos
Rotary: Roberto da Silva Junior
Associação dos Engenheiros: João A. Baroni
FIEC: Mara C.C. Invernizzi
Visitantes/convidados:
Tarcísio Condini – Grupo MOBI
Creusa Angharten – Grupo Mobi
Rômulo Velasco – Engº agrônomo
Roberto Colalillo Jr - Professor
Elisangela Mendes Oliveira – Estágiaria do COMDEMA
Daniel Evandro Sombini – Rotary Club de Indaiatuba
Ausência justificada:
CIESP: Eliana Mattos
Rotary: James A. M. Landmann

Deliberações:
Ao segundo dia do mês de maio de dois mil
e doze, com a presença dos conselheiros e
visitantes acima descritos, às 15:00 horas
teve início à reunião aberta pelo presidente
Wilson Tomazeto 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.
A ata da 35ª reunião foi aprovada pelos
conselheiros.
O segundo assunto da pauta foi à
apresentação pelo relator da CTL, referente
aos assuntos discutidos na reunião da
Câmara Técnica de Licenciamento.

Os conselheiros da CTL irão elaborar um
manual de normas e procedimentos para
acompanhamento dos processos a serem
licenciados pela prefeitura municipal.
O grupo verificou varios pontos a serem
melhorados pela prefeitura dentre eles a
falta de cobrança da descrição da área a
ser compensada nos processos de
licenciamentos que envolvem supressão de
vegetação.
Outro item discutido foi os pagamentos das
compensações com a doação de mudas
que ocorreram em alguns processos de
supressão de vegetação, sobre essa
questão a CTL cobrará que todas as
compensações sejam feitas com o plantio e
manutenção das mudas plantadas e não
apenas com a doação de mudas.
O terceiro assunto da pauta foi sobre a
apresentação do Regimento Interno da
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Câmara Técnica de Licenciamento do
COMDEMA.
A CTL não finalizou o seu regimento
interno, ficando de agendar uma reunião
para a elaboração deste regimento.

O quarto assunto da pauta foi sobre a
apresentação do Regimento Interno da
Câmara
Técnica
de
Resíduos
do
COMDEMA.
A CTR também não finalizou o seu
regimento interno, ficando de agendar uma
reunião para a elaboração deste regimento
e discutir plano de metas para o ano de
2012.

O quinto assunto da pauta foi sobre a
apresentação do Regimento Interno da
Câmara Técnica de Recursos Hídricos do
COMDEMA.
A CTRH também não finalizou o seu
regimento interno, ficando de agendar uma
reunião para a elaboração deste regimento
e discutir plano de metas para o ano de
2012 e organizar a participação na festa das
frutas e hortaliças de Indaiatuba.
O sexto assunto foi sobre a apresentação
do site do COMDEMA para os novos
conselheiros e para os estudantes do curso
de meio ambiente da FIEC.
A apresentação do site foi feita pelo vicepresidente Marco A. Secco que tirou as
dúvidas dos presentes.
O sétimo assunto foi a apresentação do
andamento do programa de arborização
urbana da prefeitura Municipal de
Indaiatuba.
A prefeitura tem como meta para
cumprimento da diretiva ‘arborização
urbana’ do programa estadual Município
verde azul, o plantio de seis mil árvores por
ano na área urbana, o que dá em média
quinhentas mudas por mês.
A secretaria de urbanismo e do meio
ambiente criou uma equipe para realizar o
plantio, as mudas utilizadas estão sendo as
doadas
pelas
concessionárias
de
automóveis para mitigação do efeito estufa,
conforme lei municipal posta em prática
graças à cobrança do COMDEMA.

O oitavo assunto foi sobre a Festa das
frutas e hortaliças que acontecerá no dias
18 a 20 de maio no pavilhão da “Viber”
O COMDEMA através da CTRH deve
estudar a oportunidade de cadastro de
proprietários rurais que desejem participar
de programas de recuperação de nascentes
e APPs, criando assim um banco de áreas
para futuros projetos de recuperação.
Foi deliberado que o COMDEMA participará
da festa, sendo que o secretário irá elaborar
uma escala de serviços para os
conselheiros com disponibilidade em ajudar.
O oitavo assunto que seria sobre os
processos de denúncias em andamento no
COMDEMA foi adiado para a próxima
reunião devido a falta de tempo na 36ª
reunião.
O encerramento da reunião foi feito com a
presença do superintendente da Fiec, João
Neto, que falou sobre a importância da
participação dos futuros técnicos nas
questões ambientais do município e
presenteou a todos os presentes do
COMDEMA com o Kit Ambiental composto
pelos livros: Dicionário “O ser humano e o
meio ambiente de A a Z” e o Equilíbrio
Ambiental & Resíduos na Sociedade
Moderna e o Dicionário Socioambiental.
Deu-se por encerrada a presente reunião às
16:30 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

