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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

30/10/2014 

.  
 
Ás dezesseis horas e quinze minutos do dia trinta de outubro do ano de dois mil e quatorze, teve 

início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na sala de reuniões do Paço 

Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

 

 Lucia Helena Galdino – Titular - Coord. de Meio Ambiente. 

 Murilo Martins Dias – Titular – Secretaria de Obras  

 Renata Matsumoto – Suplente – Secretaria de Obras 

 Sandra Araujo – Titular - Dir. de Habitação Social. 

 Edilene Marques da Costa – Titular - Dir. Assuntos Jurídicos. 

 Maria Izilda de Oliveira Lenk – Suplente – Ong. Caminho Verde 

 Maria Candida de Carvalho – Titular - ACEAATT 

 Olin H. Brambilla – Titular – Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 274º / SP. 

 

 Antes do início dos trabalhos, foi passada a palavra a Diretora da Defesa Civil Municipal sra Sonia 

Maria C. Rossi e ao Coordenador sr. Christian Meitling, que compareceram a reunião a pedido da 

Presidente do Núcleo , para prestar esclarecimentos a respeito das questões levantadas pelo sr. Olin na 

reunião passada. Foi questionado sobre a quantidade de queimadas no município nos últimos meses e 

quais trabalhos estão sendo realizados em relação a isso. Se os dados estão sendo lançados no Sistema 

de Monitoramento Nacional. Os seguintes pontos foram discutidos e esclarecidos: 

 Atualmente existe uma falta de pessoal treinado para atender a todas as ocorrências, 

sendo estas selecionadas e atendidas conforme o grau de prioridade; 

 A atualização dos dados no sistema também se encontra defasado, devido ao mesmo 

motivo; 

 A Defesa Civil tem feito rondas preventivas, mas o numero de ocorrências tem sido maior 

do que a capacidade de atendimento da mesma; 

 Não há pessoas capacitadas para combate direto ao fogo; 

 Está solicitando junto ao Prefeito a possibilidade de envio de pessoal para treinamento 

específico junto ao Corpo de Bombeiros; 

 Foi sugerido um trabalho em conjunto com a comunidade para evitar as queimadas, pois o 

aumente da incidência e atrelada a escassez de água vem tornando a situação ainda mais 

perigosa e recorrente; 

 Foi solicitado aos proprietários de área lindeiras ao Rio Jundiaí e aos córregos, que evitem 

o bombeamento de água durante o dia, para evitar perdas e prejudicar ainda mais o 

abastecimento; 

 Solicita que sejam aplicadas multas aos proprietários que não mantem a limpeza de seus 

terrenos, bem como aos que promovem queimadas para a “limpeza” do mesmo; 

 A Enga. Maria Candia defende a existência de uma brigada para atender aos pequenos 

focos de incêndio;  

 Foi questionado pela Cood. Lucia se os casos de queimadas foram passados a 

Coordenadoria de Fiscalização e Projetos para notificar e multar os responsáveis nos 

casos de queimadas; 

 Foi dada como justificativa para a falta de fiscalização e atendimento a falta de 

funcionários e equipamentos de todos os setores envolvidos; 
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 O sr. Olin colocou que a solicitação da presença da Defesa Civil, foi para um 

esclarecimento da real situação do município na questão das queimadas e questionou 

ainda a contratação de efetivo; 

 A enga. Maria Cândida questionou qual a ajuda efetiva que o CONDEMA pode dar a 

Defesa Civil para diminuir a incidência de queimadas no município; 

 A sociedade civil deve procurar a Defasa Civil para formação de brigadas e informações 

sobre combate a incêndio, não cabe a Defesa Civil impor a formação; 

 Possibilidade do Grupo de Bombeiro Civil de Várzea realizar um trabalho em conjunto com 

a Defesa Civil; 

 A sra Maria Izilda proem que seja feita uma parceria com as entidades civis, o CONDEMA, 

e a Defesa Civil Municipal para um melhor atendimento e conscientização da população 

entre outros trabalhos para evitar a incidência de queimadas; 

 O CONDEMA ficará aguardando o material a ser cedido pela Defesa Civil para ajudar na 

divulgação de informações sobre as queimadas e como evita-las; 

 

 Finalizada a participação da Defesa Civil, foram colocados os seguintes informes gerais: 

1. Em resposta ao oficio encaminhado pela Ong, Caminho Verde referentes ao lixo 

descartado na estrada do Ivoturucaia, foi feita a vistoria no local e esta sendo 

encaminhada para providencias 

2. As demais pendências da Coordenadoria de meio Ambiente, estão aguardando a 

Coordenadoria de Fiscalização e Projetos realizar as ações que lhes cabem;  

3. A respeito da denuncia de descarte de materiais no terreno localizado na Marginal do Rio 

Jundiaí entre a empresa FERTIPAR e o SSU – Secretaria de Serviços Urbanos, encontra-

se na Coord, de Fiscalização e Projetos para providencias. Pela falta de representantes 

do setor, não foi possível o esclarecimento da situação atual do processo. Foi questionado 

o tempo de atendimento das denuncias, e a falta de representantes do setor uma vez que 

o mesmo é membro do CONDEMA e não tem comparecido as reuniões ordinárias, bem 

como não tem apresentado os processos conforme solicitado pelo CONDEMA. 

4. O Protocolo de Denuncias esta sendo desenvolvido. 

5. A questão da presença dos conselheiros, em especial os representantes do Poder 

Publico, deverá ser cobrada e caso não seja atendida, deverá ser enviado um oficio ao 

Prefeito cobrando um maior comprometimento dos mesmos. Fico decidido que 

primeiramente o Conselheiro será notificado e posteriormente caso não haja uma 

alteração na postura do conselheiro o Prefeito será comunicado. A frequência das 

reuniões está definida no Regimento Interno do CONDEMA, sendo de conhecimento de 

todos os conselheiros. Mensagens via e-mail, também tem sido enviadas para lembrar as 

datas e horários. 

6. A sra. Lucia realizou uma visita a SICMA, na Delegacia de Meio Ambiente, e obteve 

informações de que os processos lá estão sendo investigados, como o processo da 

queima de materiais pela empresa do sr. Suhai, na região do Parque Internacional e do 

Jardim Europa, sendo que foi constatado que o mesmo vem realizando o mesmo crime 

em outros municípios. O processo contra a Removias pelo deposito irregular de materiais 

na Estrada Aksel Ernits, o desmatamento na área vizinha a empresa Fertipar na Avenida 

João Amato e o caso da Travessa F dos desmanches irregulares, também se encontram 

em investigação. 

7. O caso da terraplenagem ao lado do Jardim Santa Maria está com a Policia Ambienta; 
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8. As atas serão enviadas para serem discutidas em caso de duvidas na próxima reunião; 

9. A pauta pra esta reunião não foi montada, pois devido a grande quantidade de respostas a 

serem apresentadas pela Coordenadoria de Fiscalização e Projetos, achou-se por bem 

não incluir mais novos casos para discussão; 

10. Foi decidido marcar uma reunião extraordinária para a apresentação dos processos e das 

providencias tomadas pela Coordenadoria de Fiscalização e Projetos dos casos 

pendentes. A data será informada posteriormente devido a dependência da 

disponibilidade da sala; 

11. Foi questionada a presença de diversas firmas de caçamba atuando no Município; 

12. Novamente discutiu-se a situação regular do “Condomínio Campo Verde”; 

13. A entidades apresentaram a atualização de seus documentos e as novas indicações; 

14. Informou-se sobre a presença dos conselheiros na apresentação do Plano de Resíduos 

Estadual; 

15. Cogitou-se o envio de correspondência as entidades para que venham participar do 

CONDEMA; 

16. Fica prorrogado o prazo para a inscrição das entidades até a reunião do dia 27/11/14; 

17. Em relação à visita a Promotora, a mesma se colocou a disposição do CONDEMA para 

qualquer duvida e auxilio; 

18. Questionou-se sobre a fiscalização em relação ao desperdício de água, em relação ao 

Decreto expedido pelo Prefeito; 

19. Será solicitada uma reunião com os representantes da SABESP e a empresa que está 

elaborando o Plano de Saneamento, será enviado um e-mail confirmando. Questionar o 

modo que estão sendo feitas as captações de agua devido a escassez; 

 

 As dezessete horas e cinquenta e cinco minutos  a Coordenadora Geral, deu por encerada a 

reunião. 

 

 

 

 

 Murilo Martins Dias 

Secretário do CONDEMA 

 

 



 

CONDEMA 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

 

 

Lucia Helena Galdino – Titular - Coord. de Meio Ambiente. 

 

Murilo Martins Dias – Titular – Secretaria de Obras  

 

Renata Matsumoto –Suplente – Secretaria de Obra 

 

Edilene Marques da Costa – Titular – Dir. de Assuntos Jurídicos 

 

Sandra Araujo – Titular - Dir. de Habitação Social. 

 

Maria Izilda de Oliveira Lenk – Suplente - Ong. Caminho Verde 

 

Maria Cândida de Carvalho – Titular - ACEAATT 

 

Olin H. Brambilla – Titular – Grupo de Escoteiros Ivoturucaia  

 

 


