
    

 

 
 

 

 

 

CONDEMA 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

 

ATA DA II REUNIÃO EXTRAORINÁRIA 

07/05/2015 

 

Às quinze horas e quinze minutos do dia sete de maio de dois mil e quinze, teve início 

a II Reunião Ordinária da Gestão 2015/2016 do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente na sala de reuniões do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros e convidados: 

 

• Odair de C. Ferreira Jr. – Suplente – Coord. Meio Ambiente e Turismo 

• Valter Batista de Oliveira – Titular – Sec. Obras e Planejamento 

• Edna de Cássia Souza – Suplente – Coord. Fiscalização e Projetos 

• Sylvio Cordeiro de Pontes Neto – Titular –Dir. de Assuntos Jurídicos 

• Isabel de C. M. Buckvieser – Suplente – Sec. Educação 

• Elaine Ap. Ferreira Leita – Suplente – Diret. Habitação Social 

• Olin Hendrick Brambilla – Titular – Grupo Escoteiro Ivoturucaia 

• Maria Izilda de O. Lenk – Titular – ONG Caminho Verde 

• Maria Cândida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

• José Francisco da Silva – Titular – Rotary Club C.L.P. 

 

ABERTURA: procedeu-se a abertura dos trabalhos sob a presidência do Coordenador Geral 

do Núcleo de Coordenação Sr. Sylvio Cordeiro Pontes Neto, sendo secretariada pelo 

conselheiro Olin Hendrick Brambilla. INFORMES INICIAIS: o Rotary fará a limpeza do rio 

Jundiaí em conjunto com os escoteiros durante a semana do meio ambiente. O Sr. Sylvio 

justifica suas ausências nas duas últimas reuniões ordinárias. FUMMA:  o coordenador geral do 

núcleo informa que a última movimentação acerca do fundo ocorreu em 07 de novembro de 

2011 com a promulgação Lei 2.126 e que será verificada a criação da conta bancária 

encaminhando os autos nº 6449/2011 à Secretaria de Administração e Finanças. CONDEMA 

NO CONAMA: ficou estipulado que a até a próxima reunião será providenciado a 

documentação pertinente para a inscrição, ficando isso a cargo do secretário. PROCESSO 

9799/2014 – REF. CHÁCARAS DO CAMPO VERDE:  foi encaminhado o processo à 

Coordenadoria de Meio Ambiente, aos cuidados do Engenheiro Adriano para emissão de 

parecer acerca da possibilidade de remediação do dano ambiental, tal parecer deverá ser 

entregue até a próxima reunião ordinária. INVASÕES NA ESTRADA DA BRAGANTINA: 

solicitar junto à coordenadoria da Receita sob a possibilidade de efetuar buscas junto a ARISP 

e outras possibilidades. A. FERNANDES:  a Sra. Edna solicitou na Secretaria de Obras os 

processos acerca de SESI e vizinhança. COMPILAÇÃO DO PROCESSO:  a Sra Edna diz que 

de todos os processos solicitados apenas dois não foram solicitados. PROCESSOS 6574/2014 

E 2511/2015 – REF. INVASÕES NO BAIRRO DO MOINHO: constatou-se que na verdade o 
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local não se encontra no Moinho e sim no Vale das Castanheiras. A Família Bizetto questionou 

as multas encaminhadas, suspendendo a tributação. Os autos então serão encaminhados à 

Diretoria Jurídica para emissão do parecer. DENÚNCIAS DA ACEAATT: acerca do ofício 

003/2015, para conter os deslizamentos a empresa construiu um muro de gabião e, 

respondendo à notificação realizada, a empresa está elaborando a documentação, sendo que 

a obra está paralisada. Ofício 002/2015, a obra foi notificada, pois o alvará de terraplanagem 

refere-se a uma área menor do que a movimentada. ENCERRAMENTO:  nada mais havendo a 

tratar, às 17h10min ocorreu-se o encerramento, e esta vai por mim, Olin Hendrick Brambilla, 

lavrada e assinada, e pelos demais conselheiros assinada, após leitura e aprovação. 

 

 

   Olin H. Brambilla 

Secretário do CONDEMA 


