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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 10/10/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: Wilson Tomaseto
Vice Presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros:
David Ramos - Câmara
James A. M. Landmann – Rotary
Cristina P. Fernandes Faria - CIESP

Deliberações:
Ao décimo dia do mês de outubro 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 40ª reunião foi aprovada pelos
conselheiros.
O segundo assunto da pauta foi a
solicitação de mudança de do artigo 12
do regimento interno do COMDEMA e
lista de presença das entidades,
assunto proposto pelo convidado
Roberto Colalillo Junior.
Sobre este assunto ficou deliberado
enviar oficio as entidades que já estão a
três reuniões ausentes solicitando a
participação nas reuniões sob o risco de
eliminação da entidade da lista de
entidades participantes do COMDEMA.
Referente a mudança no artigo 12 do
regimento interno não se chegou a

Visitantes/convidados:
Roberto Colalillo Jr – Professor
Tarcisio do Carmo Condini – Grupo MOBI
Creusa Maria Angarten – Grupo MOBI
Rômulo Velasco – Engº Agrônomo
Fabiana Gomes Pereira - Estagiária
Ausências Justificadas
Eliane Mattos – CIESP
Priscila Ribeiro Ferretti - Câmara

conclusão de novo texto, deste modo
esse assunto será novamente discutido
em outra oportunidade.
O terceiro assunto da pauta foi
referente a denuncias de corte de
árvores tanto por particulares quanto por
funcionários da prefeitura, e a podas
drásticas ou predatórias realizadas
freqüentemente na cidade.
Foi
enviada
a
promotoria
as
reclamações de vandalismo a árvore
localizada na rua Antonio Soster nº 555
Jardim. Regina (protocolo nº 258/2012).
Quanto as remoções e podas realizadas
pela SEMURB foi criado um grupo de
trabalho que fará o levantamento da
legislação municipal referente a poda, e
também verificará os procedimentos
aplicados pela prefeitura referente ao
assunto.
O quarto assunto da pauta foi a
apresentação
da
proposta
para
instalação de pontos de coleta de
chapas de raios X (radiografia) em
alguns locais da cidade.
Sobre esse assunto deve ser feito um
levantamento
da
viabilidade
de
implantação, e se já existe alguma
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legislação municipal que trate do
assunto.
O quinto assunto da pauta foi referente
a cobrança de medidas para aplicação
da Lei 6051/2012, referente a
obrigatoriedade das revendas de
veículos ciclomotores a plantarem uma
árvore para mitigação do efeito estufa.
O secretário Ildo de Sousa Dias
informou que a SEMURB já está
providenciando essa cobrança junto as
revendas.
O sexto assunto da pauta tratou sobre a
poluição gerada no dia das eleições.
O presidente Wilson Tomaseto relatou
sobre a imensa quantidade de panfletos
jogados nas ruas da cidade nas
vésperas da eleição, que além de ser
um crime ambiental devido desperdício
de recursos naturais ainda causa
entupimento dos bueiros além de causar
acidentes.
Foram discutidas pelo grupo as
possibilidades de se criar procedimentos
junto a justiça eleitoral municipal para
que nas próximas campanhas os
candidatos que cometerem tal ato aqui
no município sejam de alguma forma
penalizados, uma vez que a limpeza de
toda essa sujeira fica ao encargo da
prefeitura.
O sétimo assunto foi referente a
participação do Vice presidente do
COMDEMA Marco Antonio Secco e do
Secretário Ildo de Sousa Dias na mesa
redonda sobre a ampliação do aeroporto
de Viracopos realizada na FATEC
Indaiatuba.
O Vice presidente Marco Antonio Secco
comentou sobre a importância do fórum
de discussões e da participação do
COMDEMA nesse tipo de evento.
Foi ainda lembrado da responsabilidade
do COMDEMA referente a cobrança
junto a prefeitura para que se cumpra o
termo de cooperação técnica assinado
na época do licenciamento da
ampliação do aeroporto.

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

