ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA

Data: 3 de julho de 2013

Horário: 15hs.

Presenças:
Presidente: Wilson Tomaseto
Vice Presidente: Marco Antônio Secco
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros:
David Ramos – Câmara Municipal
Priscila Ribeiro Ferretti – Câmara Municipal
Frederico Pedrina Scachetti - AEAI
Ismael Secco – Sindicato Rural
James A. M. Landmann – Rotary Club
Simone Tieme Taketa Bicalho – FATEC
Visitantes/Convidados:
Jéssica Ferreira – Prefeitura

Ausências Justificadas:
Roberto da Silva Júnior – Rotary Club
Eliana Mattos - CIESP
Deliberações:

Ao terceiro dia do mês de julho

acordo com ambos, a promotoria

de dois mil e treze, às 15:00 horas

elucidou as dúvidas existentes e

teve início a reunião aberta pelo

sugeriu a agregação do tópico de

presidente

conurbação

Wilson

Tomaseto.

Agradecendo a presença de todos,

pauta, que correspondia à leitura e
aprovação

da

ata

da

reunião

anterior.

do

assunto

referente ao EIA/RIMA.

iniciou na sequência a reunião com
a aprovação do primeiro item da

dentro

Sobre o TAC – Termo de
Ajuste

de

resposta

Conduta

dada

ao

citado

na

Conselho

a

respeito do cadastro das nascentes,
esse

não

corresponde

as

O segundo assunto tratado foi

informações dada pela Prefeitura. O

referente as informações gerais,

TAC supracitado é referente a

dentro dessa abordando dois temas:

recuperação de sessenta nascentes

os eventos ambientais ocorridos na

do município dentro do prazo de

municipalidade e a reunião com a

cinco anos, diferente do informado

promotoria.

ao COMDEMA onde esse obrigaria

A respeito dos eventos que
ocorreram durante o último mês até
o presente dia da reunião, os
membros do Conselho fizeram notar
a

ausência

de

Prefeitura

cadastramento

a

realizar

o

de

todas

as

nascentes existentes no município.
O terceiro assunto tratado foi

de

referente à audiência pública a

participação do COMDEMA nesses.

despeito do novo plano diretor de

Sendo o COMDEMA um importante

Indaiatuba,

órgão

informações do segundo assunto

ambiental

convite

a

com

marcante

papel na sociedade, sentiu-se esse
desaviso

como

desrespeito

e

desvalorização do mesmo.

na

qual

as

tratado.
Decidiu-se

que

os

representantes do COMDEMA que

A respeito da reunião com a
promotoria,

agregando

estavam

comparecessem a esta, deveriam
elucidar os pontos colocados pela

presentes Ismael Secco e Ildo de

promotoria,

porém

Sousa Dias, para transmissão das

deveriam

informações aos conselheiros. De

questionamentos

abordar
do

também
os

demais

COMDEMA

acerca do plano diretor, focando nos

adquirido dos munícipes da

itens relacionados ao cadastro das

zona rural.

nascentes,

a

elaboração

de

EIA/RIMA para o empreendimento e
a demarcação da APA do Piraí.

O quarto assunto, referente as
denúncias

encaminhadas

ao

COMDEMA. A primeira delas trata

Desse modo haveria um maior

do assoreamento de córrego no

debate junto a população e nova

Jardim dos Colibris, na qual através

oportunidade para que pudessem

de relatório fotográfico constatou-se

ser

pontos

a precariedade do mesmo, onde

propostos, já que as respostas

devido a instalação do Condomínio

obtidas até então se mostraram

Mimi Mimi, as areias e terras

extremamente insatisfatórias. Para

oriundas

tal, foi decidido que as seguintes

córrego e também se faz notar o

solicitações

provável rompimento da barragem

esclarecidos

os

deveriam

ser

protocoladas em forma de ofício na

desse

assorearam

o

de contenção existente no local.

Câmara:

A

segunda

apresentada

trata

nascentes informadas pelo

irregular

pedras

SAAE no Plano Diretor.

Pedregulho. Ficou acordado que

 Inclusão de todas as

 Inclusão de Área de

de

denúncia
da

extração
no

Bairro

tais denúncias serão encaminhadas

do

à Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Piraí no Plano Diretor, além

para fiscalização desses locais e

das Áreas de Preservação

sua autuação.

Preservação

Ambiental

Permanente.
 Da
realização
onde

O quinto assunto tratado pelo

necessidade
do

se

da

EIA/RIMA,
inclui

os

questionamentos a respeito
do risco de conurbação com
municípios vizinhos e suas
consequências

políticas,

administrativas e ambientais
e a sustentação de direito

Conselho

foi

a

respeito

do

Programa Município Verde e Azul
2013

e

as

contribuições

e

responsabilidades do COMDEMA
no

desenvolvimento

desse.

O

Conselho Municipal decidiu que
para sua maior autonomia e melhor
desempenho se faz necessário o

uso de recursos do FUMDEMA,

encaminhado o Plano de Ação do

porém não havendo informações e

município e dada a necessidade de

conhecimento

ciência

da

atual situação

desse, se mostrou inviável seu uso.
Iniciou-se então as discussões
a respeito de melhorias na gestão
do

COMDEMA

através

de

desse

Conselho,

ficou

decidido a elaboração de ofício
cobrando

a

municipalidade

a

apresentação do mesmo.
Os

demais

assuntos

não

contratação de pessoal e aplicação

puderam ser tratados devido a falta

de recursos captados através de

de tempo e deverão ser discutidos

multas ambientais diretamente no

na próxima reunião.

FUMDEMA.

Encerrou-se

a

presente

A respeito das diretivas do

reunião às 16:30, e eu, Ildo de

Município Verde e Azul, fez-se notar

Souza Dias, secretário, lavrei a

que

presente ata.

até

o

momento

não

foi

______________________
Wilson Tomaseto
Presidente do COMDEMA

