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

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 07/11/2012
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Vice Presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Visitantes/convidados:
Roberto Colalillo Jr – Professor
Tarcisio do Carmo Condini – Grupo MOBI

Creusa Maria Angarten – Grupo MOBI
Rômulo Velasco – Engº Agrônomo
Ausências Justificadas
Eliane Mattos – CIESP
Priscila Ribeiro Ferretti - Câmara

Deliberações:
Ao sétimo dia do mês de novembro de
dois mil e doze, com a presença dos
conselheiros
e
visitantes
acima
descritos, às 15:30 horas teve início à
reunião aberta pelo vice-presidente
Marco Antonio Secco que agradeceu a
presença de todos, em seguida iniciou a
reunião mesmo com a falta de quórum.
O primeiro assunto da pauta foi 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 41ª reunião foi aprovada pelos
conselheiros.
Foi ainda discutido a ausência de
conselheiros nas reuniões, onde foi
constatado
que
alguns
nunca
compareceram
nas
reuniões
do
COMDEMA ou tinham ausência acima
do permitido no regimento interno,
gerando
assim
dificuldades
no
andamento das reuniões e falta de
membros nas Câmaras Técnicas.
Por não poder deliberar sobre o assunto
devido a falta de quórum esse assunto
será um item da próxima pauta.
O segundo assunto da pauta foi a
solicitação de mudança do artigo 12 do
regimento interno do COMDEMA e lista
de presença das entidades, assunto
proposto pelo convidado Roberto
Colalillo Junior.

Este assunto também será discutido na
próxima reunião devido a falta de
quórum.
O terceiro assunto da pauta foi
referente a indicação de um conselheiro
para fazer parte do COMPDA (Conselho
Municipal de Defesa dos Animais)
criado pela lei municipal nº 6047 de 06
de setembro de 2012.
Ficou indicado o conselheiro David
Ramos como titular e o conselheiro Ildo
de Sousa Dias como suplente para
ambos representarem o COMDEMA
junto a COMPDA.
Os outros assuntos referentes a
denúncias, legislação de poda e retirada
de árvores, reestruturação das Câmaras
Técnicas também serão discutidos nas
próximas
reuniões
devido
a
impossibilidade de deliberação por falta
de quórum.
_________________________
Wilson Tomaseto
Presidente do COMDEMA
___________________________
Marco Antonio Secco
Vice Presidente do COMDEMA
__________________________
Ildo de Sousa Dias
Secretário do COMDEMA

