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ATA DE REUNIÃO DO CONDEMA 

12 DE ABRIL  DE 2012 

Composição do Conselho: 

Entidade  Representante 

Titular 

Presente Ausente Representante 

Suplente 

Presente Ausente 

Rotary Club Sr. Denis   x Sr. Martinho  x 

ONG SOS Verde Sr. Paulo x  Sr. Luiz Carlos x  

ONG Caminho Verde Sra. Natalia  x Sr. Mario x  

Assoc. São José  Sra. Sidneia x  Sr. Erivan  x 

Inst. Franciscanas Irma Maria x  Sra. Rosilda - - 

Ação S. Arco Iris Sr. Adriano  x Sr. Wilson - - 

Coord. Meio Amb. Turismo Sr. Neive*  - - Sr. Antonio  x 

Secret.  Obras e Planejam. Sra. Marilda x  Sr. Marcio - - 

Coord. Fiscal. Projeto Sra. Renata x  Sr. Jose Carlos  - - 

Coord. Assuntos Jurid. Sra. Suely  x Sr. Aparecido  x 

Secretaria  Educação Sra. Alessandra  x Sra. Ivete  x 

Dir. Habitação  Social Sra. Marise  x Sra. Sandra  x 

 presentes como observador:  * Neive, Sra. Natalia (Habitação), Fernando Almeida (Caminho Verde) Suzana 

(Caminho Verde), Dedé (Caminho Verde), Jurandir Caçula (vereador) 

 

Redação 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia doze de abril do ano de dois mil e doze, teve 

inicio a reunião do Conselho do Meio Ambiente, na sala De reunião do Paço Municipal. Não 

houve o preenchimento de quorum, motivo pelo qual não houve a colocação de nenhum 

assunto em votação. Aproveitando a reunião foi informado aos membros presentes que foi 

recebido pela secretaria a solicitação de afastamento do Sr Neive, Sr. Denis e Sr. Martinho, 

respectivamente representando a administração e a entidade Rotary Club. Pelo motivo exposto 

a condução dos trabalhos foi efetuada pelo Sr. Paulo Joaquim, subcoordenador do Núcleo de 

Coordenação do Conselho, que iniciando os trabalhos passou a palavra para a Sra. Marilda - 

secretária do Núcleo. Na seqüência, aproveitando a presença dos membros, o Sr. Neive 

explanou sobre a participação do município no 6º Forum Mundial das Águas, realizado na 

França. Foi informado que a viagem foi custeada pelo próprio Fórum. Exposto, através de 
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fotos, sobre o funcionamento do Forum e também sobre detalhes das próprias cidades sob o 

aspecto ambiental. Na seqüência,  foi informado que Campo Limpo Paulista participou entre os 

dias 27 a 29 de março em Brasília, do 1º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento 

Sustentável, onde os três melhores projetos seriam apresentados na Rio + 20 - Conferência das 

Nações Unidas pelo Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá entre 13 a 22 de junho de 

2012, no Rio de Janeiro. Nossa cidade  participou da disputa com o  Plano de Gestão 

Ambiental e Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo ficado classificado em 5º lugar, 

porem como as cidades  São Paulo e Rio Janeiro  já farão parte da Conferência, teremos o 

privilégio de ter nosso projeto apresentado na Conferência.  Na seqüência dos trabalhos o Sr. 

Neive expôs sobre os resultados do Município Verde Azul, demonstrando o avanço de nossa 

cidade em relação aos últimos anos. Para uma melhor visualização regional foi feito um 

comparativo abrangendo as cidades que compõem o Aglomerado Urbano de Jundiai (Jundiaí, 

Várzea Paulista, Itupeva, Jarinu, Campo Limpo Paulista, Louveira , Cabreuva). Em relação a 

esses municípios nossa cidade ocupa a segunda posição sendo a primeira colocada  Jundiai . 

Foi alertado que para 2012 uma exigência do programa Município Verde Azul será o 

funcionamento do Fundo de Meio Ambiente.  Após essas explanações a Sra. Marilda informou 

quanto a necessidade de se efetuar a recomposição do Núcleo de Coordenação. Será solicitado 

o decreto com a nomeação dos novos membros , ficando pré agendado uma reunião 

extraordinária para o dia 19/04.  Ficou decidido que os assuntos que não puderam ser tratados 

nessa reunião, devido a falta de quorum serão discutidos na próxima reunião do Conselho. 

Nada mais tendo a tratar, passou-se a palavra para o Sr. Paulo, que deu por encerrada a reunião, 

cuja ata foi elaborada por  mim, Marilda de Moraes, secretária do Núcleo do Coordenação,  e 

seguirá para a aprovação  dos membros na próxima reunião. 

 

 


