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 131ª. CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE INDAIATUBA-COMDEMA,. Ao quarto dia, do mês de Dezembro, 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 130ª. –O sr. Secretário Tarcisio do Carmo Condini, fez a leitura da Ata de no. 130ª
Reunião Ordinária deste Conselho, que após debates e esclarecimentos, foi a mesma aprovada por todos
Conselheiros presentes. extra – RESPOSTAS DOS AGENTES COMPETENTES PARA A SOLUÇÃO SOBRE
DENUNCIA DE POSSÍVEL ASSOREAMENTO DE NASCENTE NA RUA OLIVIO NICOLA D´ÉBOLI– Houve um
aparte, onde a Dra. Silvana Mota encarregada por esse Conselho a emitir um parecer sobre esse processo,
informou de possíveis danos não só ao meio ambiente, como também ao erário publico, aprovou se que, a principio
a colocação do COMDEMA como instituição, agiu dentro daquilo que lhe compete deliberando que os órgãos
municipais providenciassem uma solução face ao problema apresentado, e que após sua conclusão e envio de
comunicação formal, tomaria outras providencias caso fosse necessário. .03-. DEBATE SOBRE O
POSICIONAMENTO DA PREFEITURA QUANTO À FORMAÇÃO DO COMDEMA E TAMBEM DO FUNDEMA.- A
conclusão ao final dos debates é que esse assunto ainda está obscuro. -04- a DRA. SILVANA SOBRE O
PROCESSO 16884/2007, E A PRESIDÊNCIA SOLICITAR CARGA PARA ANÁLISE- Esse processo refere se
exatamente sobre a formação do COMDEMA, Direitos e Deveres, dentro daquilo que estava sendo discutido no
item 3, que após conhecimento e ciência dos presentes, soube que o mesmo tinha sido ARQUIVADO, a pedido da Secretária
Adjunta de Relações Institucionais e Comunicações Dra. Graziela Milani, sem nenhum prévio comunicado a Câmara Municipal e
ou ao COMDEMA sobre este procedimento, deliberou se que seria enviada uma notificação, questionando a quem de direito
sobre este arquivamento, e pedindo sua imediata reabertura para o normal prosseguimento deste processo. -05- ASSUNTOS

RELACIONADOS AS CÂMARAS TECNICAS- Câmara Técnica de Recursos Hídricos, O coordenador,sr. Roberto
Polga, informou a sua participação no Gabinete do Prefeito sobre Revisão do Plano Diretor e Uso e Ocupação do
Solo, que está disponível no site da Prefeitura, sugerindo todos sua leitura, e fez uma ressalva, quando
questionamos a não nossa participação em eventos públicos, mas quando convidados não temos uma participação
adequada. – Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, o coordenador sr. Gilmar A. Pessuti, , Nada a Declarar.
- Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, o coordenador sr. Valdir Carvalho informou não ter assunto a ser
divulgado,.06- Extra Pauta- abaixo o calendário provável de nossas reuniões para 2020:
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- Foi comunicado após formalização de comando, que o sr. Presidente Valdir Carvalho dos Santos, por motivo de
férias profissionais, estará ausente de nossa próxima reunião.
- Solicitou se que mesmo tendo o trabalho da SEMURB, departamento de Limpeza da Cidade e apoio dos Alunos
da Escola Estadual São Jose, acabou de recolher o lixo, entulho dos muros da Escola, encontra se novamente a
situação. Precisaria pensar em algo mais eficaz e eficiente. . 06 – Registro de presença de convidados:
Conforme livro..07 – 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 Janeiro de 2020, conforme calendário anual de reuniões, às 17:00 horas, com pauta a ser
informada.
Indaiatuba, 04 de Dezembro de 2019
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