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 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Data: 06/11/2013
Horário: 17:00 horas.
Local: Faculdade Max Planck – Av. 09 de Dezembro nº 460 – Jd. Leonor
Presença:
Presidente: Marco Antônio Secco
Vice Presidente: Tarcisio C. Condini
Secretário: Ildo de Sousa Dias
Conselheiros
David Ramos – Câmara Municipal
Roberto da Silva Junior – Rotary
Simone Tiemi T. Bicalho – FATEC ID
Vilma Maria de Lima – Fatec ID
Rafael Domingues – OAB
Silvia Santos Godinho – OAB

Deliberações:
Ao sexto dia do mês de novembro de
dois mil e treze, com a presença dos
conselheiros e visitantes acima
descritos, às 17:15 horas teve início à
reunião aberta pelo presidente interino
Marco Antônio Secco, que agradeceu
a presença de todos, em seguida
iniciou a reunião com a aprovação do
primeiro item da pauta.
O primeiro assunto da pauta seria a
leitura e aprovação da pauta anterior
mas a mesma ainda não tinha sido
digitada, devido a indefinições das
entidades que passariam a compor o
COMDEMA.
O segundo assunto da pauta foi
referente ao posicionamento do
COMDEMA referente ao caso da seca
do Chafariz, marco histórico e
ambiental do município.
O chafariz localizado na Praça Elis
Regina está seco, provavelmente
devido as escavações para construção
do Edificio “imagine” da incorporadora
“Masotti empreendimentos”.
As escavações e o rebaixamento do
lençol
freático
provavelmente
ocasionaram a seca do chafariz, por
não haver pressão hídrica para
alimentar as bicas.
O Ministério Público já foi acionado
deste modo ficou deliberado oficiar o
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MP e a prefeitura para que o
COMDEMA possa ter acesso a
documentação provavelmente exigida
do empreendedor e saber quais
providências serão tomadas.
O terceiro assunto da pauta foi
referente
a
indicação
de
um
conselheiro
para
representar
o
COMDEMA
junto
ao
Conselho
Municipal de Proteção e Defesa do
Animais – COMPDA.
Atualmente
o
COMDEMA
é
representado pelo conselheiro David
Ramos como titular e o Secretário Ildo
de Sousa Dias como conselheiro
suplente. A vaga em aberto é a de
conselheiro titular, pois o conselheiro
David Ramos por motivos de trabalho
solicitou afastamento do COMPDA.
O conselheiro Bruno Tolon informou
no e-mail do COMDEMA que tem
interesse em assumir a vaga em
aberto.
Posto em votação, ficou deliberado a
substituição do conselheiro David
Ramos pelo conselheiro Bruno Tolon
para representar o COMDEMA junto
ao COMPDA, permanecendo como
suplente o secretário Ildo de Sousa
Dias.
O quarto assunto da pauta
referente ao posicionamento

foi
do

COMDEMA sobre a denúncia de que a
concessionária
“PROLINK”
–
revendedora de motocicletas não
estaria cumprindo o determinado na lei
municipal nº 6.051de 13 de setembro
de 2012 que dispõe sobre a
obrigatoriedade das concessionarias
de ciclomotores e motocicletas a
plantarem árvores para mitigação do
efeito estufa.
Histórico do assunto:
No dia 09/04/2013 o COMDEMA
protocolou junto a prefeitura (prot.
8844/13) a denuncia que a PROLINK,
revendedora de motocicletas da marca
Honda não estaria cumprindo o
disposto na lei 6.051/12.
Até o momento o conselho não obteve
resposta do processo que encontra em
tramitação na SEMURB.
Posto em votação qual seria o
procedimento
adotado
pelo
COMDEMA, foi deliberado pela
maioria dos conselheiros encaminhar a
denuncia para a promotoria para
apuração dos fatos.
O quinto assunto foi referente a
criação e aprovação de procedimentos
para encaminhamento de crimes
ambientais.
Hoje as denuncias encaminhadas a
promotoria
vão
assinadas
pela
diretoria, a ideia é encaminhar as
denuncias apenas com o logo do
COMDEMA e sem assinaturas, para
não revelar o nome do denunciante.
Posto em votação foi aprovado pela
maioria dos conselheiros presentes
que não existe necessidade de
assinatura para denuncias.
O sexto assunto da pauta foi referente
ao andamento dos trabalhos da CTR
(Câmara Técnica de Resíduos)
A CTR encontra-se com os trabalhos
paralisados, isso devido a grande
mudança de entidades ocorridas no
COMDEMA,
deste
modo
foi
apresentado
aos
presentes
os
trabalhos iniciados pela CTR, as metas
para a próxima gestão e aberto
inscrição para novos membros que
queiram participar da CTR.

O conselheiro Rafael Domingues da
OAB e a estudante de Gestão
Ambiental da Faculdade Max Planck
Melissa Evelyn Franco de Godoy já se
inscreveram para também fazerem
parte da CTR.
O secretário ainda enviara o convite
para os conselheiros ausentes para
fazerem parte da CTR.
O sétimo assunto tratou do andamento
do processo de renovação do
COMDEMA, onde o presidente Marco
Antonio Secco comentou sobre a
importância da formação de chapas
para concorrer a eleição pré-agendada
para março de 2014.
O oitavo assunto foi o agendamento e
a pauta da próxima reunião.
Sobre o assunto da pauta, os
conselheiros que tiverem algum
assunto para discussão deverão
encaminhar no e-mail do COMDEMA.
Referente a agenda será seguido o
calendário de reuniões do COMDEMA,
ou seja as primeiras quartas feiras de
cada mês as 17: 00 horas.
A próxima reunião acontecerá no
prédio da Fatec.
Nada mais havendo para tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião às
18:00 horas, e eu, Ildo de Sousa Dias,
secretário, lavrei a presente ata.

