SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
INDAIATUBA /SP
Sede a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 243 – Jd. Rossignatti
ATA DA CENTÉSIMA VIGESIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE INDAIATUBA COMDEMA, REALIZADA
AOS 08 DE MAIO DE 2019. Aos oito dias, do mês de Maio, do ano de dois mil e dezenove,
realizou-se, na Sala de Reuniões do SAAE- Vila Avaí, Indaiatuba, a partir das dezessete horas,
em primeira Convocação, que atendeu a seguinte pauta::01 – Verificação do Quorum - Após a
verificação do quórum,o Sr. Valdir Carvalho dos Santos, conselheiro titular, indicado pela
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Indaiatuba, deu início à reunião, agradecendo a presença de todos,
e convidando a mim, Tarcísio do Carmo Condini, conselheiro titular, indicado pelo Mobilização
Ambiental para assumir a Secretaria e lavrar a presente ata. 02 – Leitura e aprovação da Ata
da reunião Extraordinária de nº 123 –O sr. Secretário Tarcisio do Carmo Condini, fez a leitura
da Ata de no. 123ª da Reunião Extraordinária deste Conselho, sua publicação no Diário Oficial do
Município, sendo a mesma aprovada por todos os presentes. 03 – Procedimentos e
encaminhamentos sobre denuncia efetuada e registrada em Ata de nro. 122-o Sr. Gilmar
Aparecido Brito Pessuti, conselheiro titular, explicou procedimento de oficialização a Secretaria
competente e que aguardava o retorno da responsável, colocando a disposição o processo para
quem naquele momento, o vistoriasse e quisesse fazer alguma observação ou pergunta. Dessa
forma a mesa ficara no aguardo. 04 – Procedimentos e encaminhamentos sobre denuncia de
assoreamento em nascente Rua Olívio Nicola D’Eboli-O Sr. Tarcísio do Carmo Condini,
conselheiro titular, explicou que recebeu denuncia anônima daquela rua sobre estragos que as
últimas chuvas vinham causando e também colocando em risco a saúde do sistema existente.
Nesse aspecto houve debates de propriedade, de competência, e a questão foi passada a
Presidência. 05 – Por acordo houve uma inversão de pauta passando o TEMA para
ASSUNTOS RELACIONADOS AS CAMARAS TECNICAS- O primeiro item foi a formação da
Câmara Técnica de Recursos Hídricos, tendo um pedido de Coordenação feita pelo sr. Roberto
Polga, Simone Siqueira conselheira, e João de Souza Neto, conselheiro, para as questões
futuras oriundas dessa Câmara Técnica sendo aprovados pelos presentes,Segundo itemfoi a
Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, sugeridos os nomes de o Sr. Gilmar Aparecido
Brito Pessuti, Coordenador, Tarcísio do Carmo Condini, conselheiro e Vera Lucia Priesnitz
Segretti, conselheira, sendo aprovados pelos presentes,Terceiro item foi a formação da Câmara
Técnica de Resíduos Sólidos, sugeridos como Coordenador o sr. Valdir Carvalho dos Santos,
conselheiro Roberto Polga e conselheira Simone Siqueira, sendo aprovados pelos presentes.06 –
Extra Pauta-Nada a relatar. 07 – Registro de presença de convidados:Conforme livro . 08 –
Agenda e Pauta para a próxima reunião: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Valdir
Carvalho Santos, conselheiro titular, indicado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente de Indaiatuba/SP, e Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
deu por encerrada a reunião, agradeceu a atenção e participação dos Conselheiros e dos
convidados, informando que a próxima reunião deverá ocorrer no mês de Junho de 2019,
conforme calendário anual de reuniões, as 17:00 horas,
com pauta e local a serem
informados.Nada mais a relatar, o Sr. Presidente pediu a todos ouvirem a palestra do sr. Roberto
Polga, sob o tema “ A origem e propriedades da água”.
Indaiatuba, 08 de Maio de 2019

Valdir Carvalho dos Santos
Presidente COMDEMA

Tarcísio do Carmo Condini
Secretário COMDEMA
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