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 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 16/01/2013
Horário: 15:00 hs.
Local: Sede do COMDEMA
Presença:
Presidente: Wilson Tomaseto
Vice Presidente: Marco Antonio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros
Eliana Mattos – CIESP
David Ramos – Câmara Municipal
Frederico Pedrina Scachetti – Ass.
Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba
Roberto da Silva Junior – Rotary
James A. M. Landmann – Rotary
Ismael L. Secco – Sindicato Rural

Visitantes/convidados:
Tarcisio C. Condini – Grupo MOBI
Creusa Maria Angarten – Grupo MOBI
Rômulo Velasco – Engenheiro Agrônomo
Emerson de Souza Pereira – estagiário FIEC
dos

Deliberações:
Ao décimo sexto dia do mês de janeiro
de dois mil e treze, 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 a aprovação do primeiro item da
pauta.
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 43ª reunião foi aprovada
pelos conselheiros.
O segundo assunto da pauta foi a
substituição de alguns conselheiros e
suplentes conforme já vinha sido
solicitado em reuniões anteriores.
A lista das entidades que fazem parte
do COMDEMA não foi alterada,
somente foram substituídos alguns
representantes
conforme
descrito
abaixo:
Pela Associação dos Engenheiros e
arquitetos de Indaiatuba o Arquiteto
Frederico Pedrina Scachetti assumiu a
vaga de conselheiro titular no lugar do
Engº Agrônomo João Baroni que não
está comparecendo as reuniões

Ausência Justificada:
Simone Tiemi T. Bicalho - FATEC

devido ao horário e a Engª Lucidalva
Luz dos Santos Passou de titular para
suplente.
Pela CIESP o Srº Bruno Talon
assumiu a vaga de conselheiro
suplente no lugar da conselheira
Suplente Cristina P. Fernandes Faria.
Pela FATEC Indaiatuba a Professora
Vilma Maria de Lima assume a vaga
de conselheira suplente no lugar do
Professor João Cantarelli Júnior.
A OAB ainda não fez a indicação dos
novos conselheiros e continua sem
representação junto ao COMDEMA.
As novas alterações foram aprovadas
pelo conselho sendo que o secretário
deverá elaborar oficio de alteração
junto à prefeitura.
O terceiro assunto da pauta foi
referente
a
reestruturação
das
Câmaras Técnicas de acordo com o
artigo 21 do regimento interno do
COMDEMA como segue.
Art. 21 – “As Câmaras Técnicas serão
criadas por deliberação da Plenária,
em
sessões
ordinárias
ou
extraordinárias,
compostas
por
Conselheiros do COMDEMA, para
cumprir a tarefa pelo qual foi criada,
determinada pela Plenária, o qual
fixará, também, suas atribuições e
composição.”.

As Câmaras Técnicas tiveram as
seguintes composições:
Câmara Técnica de Recursos
Hidrícos – CTRH.
Composição:
-Marco Antonio Secco – Relator
-Roberto da Silva Júnior - conselheiro
-Wilson Tomaseto -conselheiro
-Ildo de Sousa Dias - conselheiro
Convidado:
-Rômulo Velasco
Câmara Técnica de Resíduos– CTR.
Composição:
-Priscila Ribeiro Ferretti – Relatora
-Ildo de Sousa Dias - conselheiro
Convidados:
-Tarcisio Condini
-Roberto Colallillo Junior
Câmara
Técnica
de
Licenciamentos– CTL.
Composição:
-Ismael L. Secco – Relator
-Eliana Mattos – conselheira
- Frederico P. Scachetti - conselheiro
-Ildo de Sousa Dias - conselheiro
Convidados:
-Tarcisio Condini
-Roberto Velasco
A formação das Câmaras Técnicas
bem como a escolha de seus
representantes
e
relatores
foi
aprovada pela plenária, ficando o
secretário responsável pelo envio dos
assuntos a serem tratados por cada
câmara, de acordo com as prioridades
do conselho.
O quarto assunto da pauta foi
referente ao estudo da lei 5656/09
referente a implantação de coleta
seletiva em condomínios.
Conforme art. 2º desta lei os
condomínios e loteamentos fechados
deverão contemplar uma área que
atenda a demanda do condomínio
para a coleta seletiva, ocorre que o
COMDEMA vem recebendo inúmeras
denuncias do descumprimento desta
lei.
Foi deliberado pela plenária que este
assunto será estudado pela CTR a fim
de se confirmar se estão sendo
cumpridos os dispositivos desta lei.
O quinto assunto da pauta foi sobre o
IPTU Verde, assunto este já tratado
em outras reuniões.

Este assunto visa estudar a criação de
lei ou decreto que isente de IPTU as
áreas verdes e APPs de propriedades
que mantenham esta vegetação
intacta e averbada adequadamente
nas matrículas dos referidos imóveis.
Foi relatado pelos técnicos do
COMDEMA que a isenção mesmo que
parcial
do
imposto
destas
propriedades é uma maneira de
garantir a estabilidade da vegetação.
Após consulta na legislação ambiental
municipal vigente, foi constatado que a
lei 5669 de 2009, regulamentada pelo
decreto 10.807 de 2010 em seu
capitulo IV trata de incentivos fiscais
pela utilização de sistema e materiais
ambientalmente
sustentáveis.
A
proposta do COMDEMA é ampliar
esse
incentivo
fiscal
para
as
propriedades que possuam vegetação
intacta ou APPs.
A viabilidade desse assunto será
estudada pela CTRH e apresentada
na plenária para deliberações.
O sexto assunto foi referente a
necessidade de acompanhamento da
arborização em novos parcelamentos
de solo, pois existe a denuncia do
descumprimento ao menos parcial do
decreto 10.832 de 2010 que traça as
diretrizes para arborização em novos
loteamentos.
Esse assunto será tratado pelo CTL e
apresentado para deliberação da
plenária na próxima reunião do
COMDEMA.
Nada mais havendo para tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião às
16:00 horas, e eu, Ildo de Sousa Dias,
secretário, lavrei a presente ata.
_________________________
Wilson Tomaseto
Presidente do COMDEMA

