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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 28/11/2013 

 

Ás dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e oito de novembro de do ano de dois 

mil e treze, teve início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na sala 

de reuniões do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros e convidados: 

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

 Renata Matsumoto – Titular – Coord. De Fiscalização e Projeto. 

 Maria Cândida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

 Antonio Carlos Campelo – Suplente – Secretaria de Obras e Planejamento 

 Murilo Martins Dias – Titular – Diretoria de Habitação Social 

 Isabel de C. M. Buckvieser – Titular – Sec. de Educação. 

 Paulo Joaquim – Titular – Ass. SOS Verde. 

 Luis Carlos Goes – Suplente – Ass. SOS Verde. 

 Alvarinda Carvalho O. Teixeira – Suplente - Ass. dos Corretores de Imóveis. 

 José Francisco Silva – Titular - Rotary Club C.L.Pta. 

Convidados: 

 Vera Lúcia Pelegrini – Munícipe 

 Célio da Cunha Penna - Munícipe. 

Dando inicio aos trabalhos, Sub-Coordenadora do Núcleo, engª Maria Cândida de 

Carvalho iniciou a reunião, foi colocado pela Secretária Arq
ta
. Renata Matsumoto o andamento 

dos assuntos discutidos na reunião anterior, e foi colocado se havia alguma duvida ou correção 

da ata da mesma. O Sr Luis Carlos Goes, questionou sobre o Projeto de Reflorestamento das 

Nascentes, e lhe foi explicado, pela Coordenadoria de Meio Ambiente, na pessoa da Srta Ana 

Paula, sobre os projetos, levantamentos e propostas existentes sobre o assunto. O Sr Luis 

ainda questionou sobre o aumento das invasões, cobrando que haja um posicionamento da 

Prefeitura para o controle das mesmas. 

Decidiu-se que o COMDEMA irá encaminhar um oficio ao Poder Executivo e 

Legislativo, cobrando a formação de uma Guarda Florestal Municipal. 

Mais uma vez foi levantado o questionamento sobre os Planos de Resíduos Sólidos e o 

Plano de Saneamento, sendo explicado que a data da entrega do Plano de Resíduos Sólidos 

será prorrogada pelo governo, para o Plano de Saneamento está sendo feita uma licitação para 

contratar uma empresa especializada. 

 Foi discutida a possibilidade da desvinculação da Coordenadoria de Meio Ambiente, da 

Secretaria de Obras, cogitando-se a transformação da mesma em diretoria ou secretaria, 

dando mais autonomia ao mesmo. Decidiu-se enviar ao Poder Executivo um oficio sugerindo a 

mudança. 

 Novamente foi questionada a movimentação de terra que está acontecendo na área da 

empresa VIFLON, situada na av. João Amato. Foi informado pela Coordenadora de 

Fiscalização e Projetos que e empresa esta contratando uma nova firma para desenvolver o 

projeto de aterro da área. 

A Coordenadoria de Meio Ambiente e a Coordenadoria de Fiscalização e Projetos, 

enviaram para conhecimento e discussão o Processo nº 8106/13, referente ao pedido de 

Certidão de Uso do Solo para Regularização de Tanque junto a CETESB/DAEE, foi explanado 

aos presentes à situação que levou ao pedido da certidão por parte do “CONDOMINIO 

CHACARAS DE CAMPO VERDE”. Explicou-se que eles haviam sido intuídos a não iniciar 

nenhum tipo de obra em Área de Proteção Permanente – APP, sem as devidas autorizações 

ambientais, além do represamento da água das nascentes, foi construída uma via na área, foi 

informado também que o local trata-se de um Loteamento com acesso controlado e não de um 
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Condomínio como colocado no pedido. Durante a discussão cogitou-se que o COMDEMA 

deveria enviar uma denuncia ao Ministério Público, aprofundando a discussão chegou ao 

consenso de que deverá ser enviado um oficio ao Prefeito para que seja tomadas as medidas 

cabíveis neste caso, ou seja a remoção das interferências e a recuperação da área. Houve 

ainda a denúncia por parte da Munícipe, de que minas d’água foram aterradas em outro local 

do loteamento, foram questionados os termos de aprovação do loteamento e solicitado a 

apresentação do mesmo na próxima reunião. Questionado se havia realizado vistorias no local 

o Diretor de Obras eng. Antonio Carlos Campelo, preferiu não se pronunciar a respeito do caso 

e confirmou que não realizou vistoria. 

Será marcada uma reunião entre os membros do Núcleo de Coordenação para a 

elaboração dos ofícios, que serão apresentados aos membros. 

 A Reunião ordinária foi antecipada para o dia 19/12/13, devido ao período de férias 

coletivas da Prefeitura 

Às dezessete horas e trinta minutos a Sub-Coordenadora Geral, deu por encerada a 

reunião. 

 

 

 

 

      Arqta. Renata Matsumoto 
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