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 VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE INDAIATUBA- COMDEMA,. Ao terceiro dia, do mês de
Julho, do ano de dois mil e dezenove, realizou-se, na Sala de Reuniões de nossa Sede, em
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,
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, para assumir a Secretaria e lavrar a presente ata. 02 – Leitura e aprovação
da Ata da Reunião Ordinária de nº 125 – O sr. Secretário Tarcisio do Carmo Condini, fez a
leitura da Ata de no. 125ª da Reunião Ordinária deste Conselho, sendo a mesma aprovada por
todos os presentes. 03 – Procedimentos e encaminhamentos sobre comunicado registrado
em Ata de nro. 122-o Sr. Gilmar Aparecido Brito Pessuti, conselheiro titular, explicou
procedimento de oficialização a Secretaria competente e após retorno dando um parecer
favorável a pleito, entregou a mesa para informar a quem devido, finalizando, portanto esse
assunto.. 04* – Procedimentos e encaminhamentos sobre denuncia possível assoreamento
em nascente Rua Olívio Nicola D´ Eboli- Após diligenciamentos, e abertura de Processo
Administrativo na Prefeitura, o mesmo encontra-se SEMOP no aguardo de um parecer, e com
retorno do Processo a esse Conselho, para verificação. 05 – Criação da Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN Sitio das Pedras - O sr. Gilmar Pessuti, apresentou cópias e as
distribuiu, explicando desse importante fato de um morador que cedeu em regime perpetuo essa
área para soltura de animais silvestres, local esse próximo ao Condomínio Rio Negro, em
Indaiatuba, informando que é uma área de soltura de animais silvestres, não podendo ter viveiros,
ou abrigos não naturais, Clinicas Veterinárias, cuidados especiais e únicos.. -06 - Bacia PCJPMMA - Plano Municipal Mata Atlântica - O sr. Roberto Polga, em breves palavras informou
aos presentes o que seria esse programa, o contato que manteve com o Professor Marco Secco,
da FIEC, com mais essa oportunidade que a Cidade tem, pois é uma das únicas da Região que
tem um programa pronto, desenvolvido na época em 2016, para atender aos quesitos do
Programa Município Verde Azul. Que alem de reflorestar, ajudaria a manter o que se tem. 07ASSUNTOS RELACIONADOS AS CÂMARAS TECNICAS- Câmara Técnica de Recursos
Hídricos, O coordenador Roberto Polga, informou que não tinha nada de novo a ser divulgado, e
estaria aguardando parecer do SEMOP, para encaminhamento junto ao SAAE (item 04*). –
Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, o coordenador sr. Gilmar A. Pessuti, informou não
ter assunto a ser divulgado. Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, o coordenador sr. Valdir
Carvalho informou não ter assunto a ser divulgado, houveram debates sobre a política reversa,
mas inconclusivos.08 –INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO TITULAR PARA PARTICIPAR NO COMPDA,
EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. MARCO SECCO – Por aclamação, após sua solicitação, foi aceito o
nome do sr. Gilmar Pessuti, como CONSELHEIRO TITULAR, mantendo-se o nome do sr. Tarcisio
Condini como Conselheiro Suplente, para nos representar naquele Conselho 09- Extra Pauta- O
Secretário sr. Tarcisio C. Condini, informou que tomando conhecimento do Evento II FÓRUM
BRASIL de GESTÃO AMBIENTAL, no dia 27/06/2019, assistiu e participou da Palestra 40 anos
de Formação do Consorcio PCJ., e também no dia 28/06/2019, o Vice Presidente, sr. Gilmar
Pessuti, mais a pessoa do Arquiteto Sandrini, foram convidados a participar de uma mediação em
um debate sobre “Parques Lineares”, 10 – Registro de presença de convidados: Conforme
livro. 11 – Agenda e Pauta para a próxima reunião: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Valdir Carvalho dos Santos, 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 Agosto de 2019, conforme
calendário anual de reuniões, às 17:00 horas, com pauta a ser informada.
Indaiatuba, 03 de Julho de 2019
Valdir Carvalho dos Santos
Tarcísio do Carmo Condini
Presidente COMDEMA
Secretário COMDEMA
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