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 134ª. CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE INDAIATUBA-COMDEMA,. Ao décimo primeiro dia,
do mês de Março, do ano de dois mil e vinte, 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, agradeceu a presença de todos e
convocou a mim, Tarcísio do Carmo Condini para assumir a Secretaria, e lavrar a presente Ata. Dando
inicio à reunião, 02 – Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária de nº 133ª. – Após a leitura da
Ata de no. 133ª Reunião Ordinária deste Conselho, foi a mesma aprovada por todos Conselheiros
presentes. 03- Situações do Processo 16.884/2007 – Formação do COMDEMA e sua
regulamentação. – foi apresentado o Decreto nro. 13.168 de 18 de Outubro de 2017, considerando a
solicitação nos termos do deliberado na 100ª. Reunião Ordinária, e o que mais consta no processo
administrativo 16.884/2007, dessa forma encerrando-o. Estando o COMDEMA sujeito a essa legislação.
Ficando se por aguardar algum comunicado do Sr. Presidente sobre novas alterações. 4- Município
VERDE AZUL- participação do COMDEMA- Devido a importância desse evento não só para a
Prefeitura, como também da população Indaiatubana, inclusive para melhoria dentro das pontuações
para esse ano e nessa gestão, e por facilidades em ter uma participação maior, resolveu se que o
Conselheiro Tarcísio do Carmo Condini, do MOBI – e a Conselheira Professora Simone dos Santos
Siqueira, da AAPI , se organizarão e revezarão dentro das programações a serem enviadas em tempo
hábil. 5- Verbas Reembolsáveis- Nos eventos como já acontecido onde existiu um custo por parte de
algum Conselheiro, que não seja de alguma Secretaria, o valor seja reembolsado pela SEMURB, ou seja
utilizado o valor do FUNDEMA. Que será oportunamente informado.
- -06- ASSUNTOS
RELACIONADOS AS CÂMARAS TECNICAS- Câmara Técnica de Recursos Hídricos, O coordenador,sr.
Roberto Polga, Informou sobre a inauguração da ETE – Mario Candelo, que estará colocando Indaiatuba
numa posição de destaque na região de Campinas e do PCJ – Câmara Técnica de Licenciamento
Ambiental, divergências de entendimentos a serem esclarecidos, o coordenador sr. Tarcisio do
Carmo Condini, entregou a mesa e distribuiu aos presentes para arquivo, relatório com as folha de rosto
dos processos das Licenças Ambientais concedidas no mês de Fevereiro de 2020. Abriu se sobre
questões de assinaturas nessas licenças, após alguns debates, e pouco conhecimento do que a lei
reconhece, e verificando “a posteriori” baseado na lei 13.168 de 18/10/2017 capitulo IV, artigo 12 –
Item III, parágrafo Único – As câmaras serão geridas por um COORDENADOR DE CÂMARA. O
assunto se encerra. - Câmara Técnica de Resíduos Sólidos- Informou sobre um morador que acumula
lixo reciclável em sua residência, e a SEMURB já pediu autorização judicial para ir retirar, irá manter o
COMDEMA a par desse caso. .06- Assuntos Extra Pauta- Convidou a todos a planejarem um dia de
mobilização para que o COMDEMA execute num domingo atividade no parque ecológico. - 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 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 08 de Abril de
2020, conforme calendário anual de reuniões, às 17:00 horas, com pauta a ser informada.
Indaiatuba, 11 de Março de 2020

Valdir Carvalho dos Santos
Presidente COMDEMA

Tarcísio do Carmo Condini
Secretário COMDEMA
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