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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

26/06/2014 

 
Ás dezesseis horas e vinte minutos do dia vinte e seis de junho 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. 

 Ana Paula de Souza – Suplente – Coord. de Meio Ambiente 

 Murilo Martins Dias – Titular – Secretaria de Obras  

 Edna de Cássia Souza – Titular - Coord. De Fiscalização e Projeto. 

 Antonio Carlos Campelo –Suplente – Coord. De Fiscalização e Projeto 

 Sandra Araujo – Titular - Dir. de Habitação Social. 

 Juliana A. da Silva Ramos – Suplente – Dir. de Habitação Social 

 Bruna Teixeira de Medeiros – Suplente – Dir. de Assuntos Jurídicos 

 Mário Medina – Titular - Ong. Caminho Verde 

 Maria Candida de Carvalho – Titular - ACEAATT 

 Alvarinda Teixeira – Suplente – Assoc. Corretores Imobiliários 

 José Francisco da Silva – Titular – Rotary Clube C.L.P. 
 

Dando inicio aos trabalhos, foram das aos membros presentes, as seguintes explicações a 
respeito da composição do CONDEMA: 

 É necessária a eleição das novas entidades, para substituição das que perderam suas 
vagas por não comparecimento nas reuniões, de acordo com o Estatuto; 

 Como houve mais interessados do que o numero de vagas disponíveis, cabe aos 
Membros do CONDEMA eleger as entidades que participarão do conselho, conforme Lei 
nº 1996/09 que institui o CONDEMA; 

 Já foram feitas as indicações por parte do Poder Público e das Entidades, faltando apenas 
à nomeação por Decreto Municipal; 

 Da urgência do envio dos nomes de todos os indicados para que seja elaborado o Decreto 
Municipal, para atualização formal dos membros; 

 Foi de comum acordo de todos os membros, antigos e novos, que os novos membros indicados 
passem a responder por suas entidades e setores. 

Com a composição dos membros atualizada, foi realizada a eleição das novas entidades que 
participarão do CONDEMA, se inscreveram as seguintes entidades: 

 Associação Amigos de Bairro Jardim Marchetti – Representante: Florivaldo 

 Associação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Campo Limpo Paulista – 
Representantes: Mário Rafael de Candia e Elizabete Leite; 

 Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 274º/SP – Representante: Guilherme Daumichen Mortati; 
Ficou definido que a AAB do Jd. Marchetti ficará com uma das vagas, desde que indique outro 

membro como representante, uma vez que o Sr. Florivaldo é funcionário público, o mesmo não poderia 
representar uma entidade; o Grupo de Escoteiros Ivoturucaia ocupará a outra vaga como membro titular, 
deixando a suplência para a AAPI CLP, aumentando assim a participação de uma maior diversidade de 
entidades sem a alteração do numero de membros. A Coord. do Nucleo sra. Lúcia irá informar as 
entidades e enviará ao Prefeito as indicações para a elaboração do Decreto de Nomeação. 

Foram dados os seguintes informes: 

 Na próxima segunda-feira, 30 de junho, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura 
de Campo Limpo Paulista dará início ao Plano Municipal de Saneamento Básico, 
apresentando a empresa responsável pela elaboração do mesmo, assim como o 
cronograma de trabalho. O evento será na Câmara Municipal, a partir das 19 horas. 

 A Ong. Caminho verde informa que entrou com um processo no Ministério Público a 
respeito das queimas de resíduos que tem acontecido em áreas do Parque Internacional e 
do bairro Altos de Campo Limpo. 
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Finalizados os informativos, foram discutidas as pendências das pautas anteriores e colocadas 

novas questões a serem verificadas e tomadas às devidas providencias: 
 

1. Para a criação da Comissão para acompanhamento das denuncias, será aguardada a 
recomposição dos membros, inclusive da sociedade civil; 

2. A Coord. de Fiscalização e Projetos foi questionada a respeito dos seguintes pontos: 

 Intervenções na região da estrada da Bragantina próxima ao lago – Foi informado que 
estão notificando e multando os responsáveis, o sr. Medina solicitou copia das 
Notificações emitidas; 

 Invasões na Estrada do Rossi foram questionadas as ações e os prazos – A sra. Edna 
respondeu que a Fiscalização irá novamente ao local para verificar situação e notificar; 

 Foi feita a denuncia pelo sr. Medina de que estão aterrando áreas no Jd. Santa Maria 
durante os finais de semana e no período noturno, não estão usando maquinário para 
não chamar atenção – A resposta dada foi que a Fiscalização será enviada ao local 
para verificar a situação. 

 Foi questionada as providencia quanto às invasões na região do Bairro do Moinho 
próximo a torre de telefonia, já existe um processo em andamento, e as invasões 
continuam ocorrendo, havendo parcelamento irregular do solo – Será enviada a 
Fiscalização para verificar e Notificar. 

3. Foram questionadas as providencias quanto a invasão de área próximo ao córrego do 
Marsola – O Sec. de Obras arqto Murilo informou que o caso já se encontra na Diretoria 
de Assuntos Jurídicos. 

4. Quanto à questão da intervenção em área de APP no Loteamento Chácaras Campo 
Verde, foi apresentado o relatório, pela arqta Renata da Sec. de Obras, a respeito do 
local ser ou não aprovado como “Condomínio Fechado”. De acordo com o apresentado, o 
Condomínio corresponde apenas a área do” Clube”, e a intervenção ocorreu nas áreas de 
proteção dos córregos, pertencentes a Prefeitura conforme processo de aprovação do 
loteamento. – Foi determinado que o CONDEMA abrirá um processo para que a 
Prefeitura tome as medidas cabíveis neste caso. 

5. A Ong. Caminho Verde enviará um modelo de solicitação de abertura de processo para 
ser adaptado as necessidades do CONDEMA; 

6. Mais uma vez foi questionada a formação da Guarda Municipal Florestal – continua 
aguardando contratação de efetivo; 

7. A eng. Cândida questionou a existência do Fundo do Municipal de Meio Ambiente – O 
Fundo foi instituído pela Lei nº 2126/11, mas o mesmo não foi constituído, o Secretário de 
Administração e Finanças, sr. Sandro Casela, está estudando o caso, a sra. Lucia ficou 
de trazer um parecer para a próxima reunião.. 

 
 
As dezessete horas e trinta minutos  a Coordenadora Geral, deu por encerada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 

  Lucia Helena Galdino 
Coordenadora do CONDEMA 
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