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Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2021. 
             

  
Oficio 002/2021 

 
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
A/C da Sra. Vereadora e dos Srs. Vereadores da 18º Legislatura desta Casa
 
Anexo: Constituição CONDEMA 2020/2022 – Decreto Municipal nº 5.854, de 27/07/2020.
 
 
O Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba – CONDEMA, instituído

pela Lei nº 4.955, de 01 de setembro de 2009, vem respeitosamente apresentar nossos votos de felicidades
para o ano que se inicia como também desejar-lhes sucesso na caminhada frente ao Legislativo Municipal de
nossa Pindamonhangaba. 

 
Como Conselheiros do CONDEMA, sabemos que os desafios e as demandas que lhes aguardam

principalmente frente a pandemia que nos assola são grandes e por muitas vezes, se apresentarão
intransponíveis, nesse momento, somente a união de todos será capaz de seguirmos em frente. 

 
Deixamos registrado nosso compromisso, como cidadãos e principalmente como Conselheiros a

auxiliá-los, não somente por constar no Art. 3 da Lei citada, mas porque temos a plena convicção e consciência
de nossas responsabilidades como cidadãos e principalmente como técnicos, que o somos cada qual na sua
expertise, na busca e melhoria da sustentabilidade socioambiental de nosso município, para tanto, nos
colocamos a disposição para as devidas cooperações técnicas junto as demandas que a legislatura, existente,
em análise e a ser apresentada por e nessa Casa de Leis durante vossos mandatos nas questões ambientais
de nosso município, ressaltando que estaremos acompanhando as demandas pertinentes as questões dos
nossos munícipes, que são muitas, bem como, teremos a satisfação de enviar demandas buscando o auxílio
mútuo junto as Políticas Públicas Municipais que a nós competem como Conselheiros do CONDEMA. Nesse
momento, em especial, nossos olhos se voltam para: 

A Revisão do Plano Diretor Participativo – PLC nº 02/2020; e 
A Instituição do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PLO nº 02/2020 que esta na
Ordem do Dia de segunda-feira (25/jan/2021).  

  
Votos de estima e apresso.  
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Atenciosamente,   

Conselho de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA 
                                   Gestão 2020 / 2022
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________
“Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e inseridos nos

processos de elaboração dos mesmos”. 


