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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 05/09/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: Wilson Tomaseto
Vice Presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros:
Priscila Ribeiro Ferreti - Câmara
Simone Tieme Taketa Bicalho - Fatec ID
Marcelo Picchi – OAB
Ismael Luiz Secco – Sindicato Rural
Cristina P. Fernandes Faria - CIESP

Deliberações:
Ao quinto dia do mês de setembro 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
Tomaseto 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 39ª reunião foi aprovada pelos
conselheiros.
O segundo assunto da pauta foi o
reaproveitamento de pneus usados pela
empresa RM localizada em Indaiatuba.
O Srº Roberto Colalillo Junior, técnico
convidados do COMDEMA fez uma
visita na referida empresa que utiliza
pneus velhos para fabricação de
mourões de cerca, drenos, cocho para
sal e ração entre outros produtos.
Esta visita faz parte do ciclo de visitas
realizado pela CTR (Câmara Técnica de
Resíduos) para conhecimento da

Visitantes/convidados:
Roberto Colalillo Jr – Professor
Tarcisio do Carmo Condini – Grupo MOBI
John Nicolas G. Luz – SEMURB
Ademir Renato Rodrigues
Simone dos Santos Siqueira
Ausências Justificadas
Eliane Mattos – CIESP
James A. M. Landdann - ROTARY

geração e destino dos resíduos no
município.
A CTR já realizou visitas ao Centro de
triagem, aterro sanitário e as empresas
Termotécnica, Recipet e agora na
empresa RM. As próximas visitas serão
no aterro de inerte e na estação de
tratamento de esgotos Mario Araldo
Candello e São Lourenço.
O terceiro assunto da pauta foi referente
a tramitação dos processos e denuncias
ambientais.
O secretário do COMDEMA Ildo de
Sousa Dias, informou que todos os
processos do COMDEMA protocolados
na prefeitura estão se resolvendo, isso
mostra que realmente o melhor cominho
para as denúncias é o protocolo, pois
facilita o acompanhamento e a
cobrança.
O quarto assunto da pauta foi a
apresentação do levantamento das
copas das árvores da área urbana do
município pelo vice-presidente Marco
Antonio Secco.
Através da parceria entre FIEC e
SEMURB para atender a diretiva
arborização urbana do Programa

COMSELHO 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

estadual da SMA “Município Verde Azul”
foi realizado levantamento da projeção
de copas através do programa
“MULTSPEC” que permite quantificar
essa projeção de copas através da
interpretação de imagens aéreas.
O resultado foi que o município possui
15,18% de projeção de copa na área
urbana, resultado este bastante positivo,
sendo que a meta para essa diretiva é
alcançar 20% de projeção de copa para
2019.
Vale lembrar que a prefeitura vem
intensificando
o
programa
de
arborização urbana aumentando o
número de árvores plantadas. Com o
crescimento dessas árvores o município
terá maior porcentagem de copa nos
próximos levantamentos.
O quinto assunto da pauta foi referente
ao FUNDEMA.
Já foi aberto processo solicitando
parecer do COMDEMA nas receitas do
“Fundo Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – FUNDEMA” conforme
descrito na Lei N°4684/2005.
O conselheiro Ismael Secco ainda
comentou sobre multas ambientais que
deveriam ser destinadas ao FUNDEMA
e que não são.
O sexto assunto da pauta tratou sobre a
apresentação
de
normas
e
procedimentos
para
Licenciamento
Ambiental Municipal.
A
CTL
(Câmara
Técnica
de
licenciamento) protocolou junto a
prefeitura lista de exigências para os
licenciamentos visando padronização
nos processos.
O sétimo assunto foi referente ao
programa “Município Verde Azul” e a
diretiva arborização urbana.
O conselho avaliou a lei 3525 e decreto
10832 que trata da arborização urbana
em novos parcelamentos de solo e
considerou a lei adequada restando
saber se a mesma esta sendo cumprida.
O
conselho
fará
posteriormente
exigências de maior fiscalização da

prefeitura e acompanhamento de alguns
processos de novos loteamentos para
se ter conhecimento do cumprimento da
lei.
Ainda tendo sobrado tempo foi aberto
espaço para discussão de outros
assuntos.
O presidente Wilson Tomaseto informou
que assumiu a presidência do conselho
de agricultura e comentou sobre a
possibilidade deste conselho utilizar a
sala do COMDEMA para suas reuniões
mensais. Sobre esse assunto ficou
deliberado que a sala de uso do
COMDEMA foi cedida pela SEMURB,
deste modo tal solicitação deve ser feita
a SEMURB.
Caso haja aprovação da SEMURB este
conselho nada tem a opor quanto ao
uso da sala para reuniões mensais em
horários diferentes das reuniões do
COMDEMA.
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

