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

Data: 06/02/2013

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
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 – AEAI
Roberto da Silva Junior – Rotary

Deliberações:
Ao sexto dia do mês de fevereiro 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 44ª reunião foi aprovada
pelos conselheiros.
O segundo assunto da pauta foi a
resposta da nova diretoria da OAB,
referente a indicação de conselheiros
para o COMDEMA.
A nova diretoria ficou de enviar o mais
breve possível a indicação de novos
conselheiros.
O terceiro assunto da pauta foi
referente a denuncia de maus tratos a
animais.
A denuncia feita ao COMDEMA ja foi
encaminhada para o centro de
zoonozes que fará uma visita ao local
da denúncia.
O quarto assunto da pauta foi
regularização do uso da sala do
COMDEMA
que
foi
feita
a
coordenadoria
de
defesa
agropecuária.

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
Ausência Justificada:
Simone Tiemi T. Bicalho - FATEC

O secretario Ildo de Sousa dias, ficou
responsável de regularizar a situação.
O quinto assunto foi referente a
resposta ao processo de denuncia
feita ao ministério publico onde o
denunciante alega conivência da
diretoria do COMDEMA com ações da
administração publica e irregularidade
dos membros que compõe a diretoria
do COMDEMA por serem funcionários
públicos e o presidente vereador.
Sobre esse assunto o presidente
Wilson Tomaseto e o Secretario Ildo
de Sousa Dias relataram que a
denuncia e infundada tendo em vista
os seguintes itens:
-O presidente do COMDEMA, Srº
Wilsom Tomaseto não e mais
vereador;
-O processo de renovação da diretoria
ocorreu de acordo com regimento
interno do COMDEMA;
-Esse mesmo regimento diz que todos
os conselheiros concorrem entre si.
No mais o processo de renovação da
diretoria
aconteceu
de
forma
transparente,
sendo
a
chapa
vencedora também a chapa única.
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

