
ATA DE REUNIÃO 
 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: CONDEMA 
 
Data: 04/02/2010 revisada em 25/02/2010 
Sala de Reunião  - Paço Municipal 
 
Presentes na reunião: 
 
Neive Luiz Rodrigues Noguero – Membro Titular 
Luiz Carlos Góes – Membro Suplente 
Ângela  de S. Feitosa – Membro Titular 
Paulo Joaquim – Membro Titular 
Ede Galileu da Silva – Assistente  
Maria Izilda de O. Lenk - Assistente  
Alcione Donate da Silva - Assistente 
Marise Balieiro Nigro – Membro Titular 
Marilda  de Moraes – Membro Titular 
Márcia Ap. Paes de Lima – Membro Titular 
Denis Roberto Braghetti – Membro Titular 
 

Início da Reunião: 18:10 hs. 

• Reunião alterada do dia 28/01/2010 para 4/02/2010 
• Ata do dia 10/12/2009 aprovada por aclamação  

Nenhuma pauta a ser acrescentada a reunião. 

Verificação das pendências 

Loteamento  Nova Jundiaí 

Engenheira Marilda – apresentou fotos realizadas na vistoria feita pelo Sr. 
Valter (Pitanha) no loteamento,  foram verificadas erosões, sendo necessário 
uma nova vistoria no local para verificação mais pontual.  

Paulo Joaquim – nascente foi aterrada pelo morador do local “ Gata morta “, 
quando do início do loteamento, porém já havia sido  tomado as providências 

“Luiz – verificar se mata-mato pode ser usado numa área próximo ao córrego 
do Moinho, que tem placa de vende-se ( JL Imobiliária ) – comentário durante a 
reunião”. 

 Neive -  sugeriu conversar com o empreendedor para a re-vegetação próximo 
a nascente e ao entorno, caso assim aponte a necessidade após nova vistoria. 

Engenheira Marilda -  comenta  que o empreendedor pretende modificar o 
projeto original do loteamento, devido a pouca aceitação e procura pelos lotes. 



Usina – Asfalto 

Engenheira Marilda, responde conforme obteve informações do Sérgio. 

Não foi feito o serviço devido ao acúmulo de serviços emergenciais e irá 
retornar ao local para fazer as caixas e drenagens. 

Sugestão: conversar com os funcionários para poder operar a  mangueira de 
forma adequada e fazer orientações aos funcionários. 

Criar uma rotina, para tanto solicitamos ao Sr. Paulo para ajudar no 
aconselhamento, com os procedimentos visto que os  funcionários não tem 
conhecimento. Funcionário da usina solicitou sugestão da caixa de retenção e 
o mesmo esclareceu. 

Engenheiro Denis - sugere que seja verificado novo sistema de operação da 
usina de asfalto. 

Km 50 – Moinho 

Neive -  encaminhamos ofício para a Polícia Ambiental e a mesma compareceu 
a prefeitura e foi ao local para verificar o assunto, acreditamos que em breve 
teremos resposta. 

Plano Diretor da Macro-drenagem  

Solicitamos verba ao FEHIDRO via Comite PCJ  para o plano municipal de 
macro-drenagem, porém após negociação com o DAEE e a Secretaria 
Executiva do Comite PCJ,  abrimos mão do pleito local para que fosse 
aprovado um plano de macro-drenagem da bacia do rio Jundiaí, elaborado pelo 
DAEE com financiamento 100% do FEHIDRO. 

Contratação da FUNDAG “ Fundação de Desenvolvimento Agronomico de 
Campinas” – O FEHIDRO repassou verba referente a primeira parcela. 

Dedé - pergunta se irão fazer maquete do relevo do município e nascente e foi 
informada que não está previsto. 

Os membros do CONDEMA deverão participar dos Cursos para capacitação.  

FUNDAG – é conceituada  pela  câmara técnica de planejamento e tem um 
bom relacionamento com o Comite PCJ e o FEHIDRO. 

Loteamentos Altos de Campo Limpo 

Engenheira Marilda - esclareceu os deslizamentos de terra do loteamento pela 
Av. Brasil, a empresa SCOPEL foi notificada para providências, pois poderá 
afetar o córrego do Jd. Europa, e esclarece que a empresa já enviou técnicos 
para verificar os assoreamentos que estão ocorrendo. 



Paulo Joaquim – questiona o sistema de esgoto  do loteamento, Engenheira 
Marilda ficou de verificar e apresentar na próxima reunião. 

 Conferência Municipal do Meio Ambiente 

Conferencia Nacional será no ano de 2011, temos que verificar data – Neive 
sugeriu  fazer a  Conferência do Meio Ambiente  na semana do meio 
ambiente e foi  aprovado por unanimidade.   

Iremos elaborar  a sistemática da conferência.  

Dedé - questiona o dia da água e Neive  comenta das ações que serão feitas 
no cine teatro.l 

Próxima reunião 

• iremos discutir sobre a conferência e preparar a comissão. 
 
Comentários Gerais: 

• Secretário do Meio Ambiente recebeu os membros da ONG, e informou 
que o Município Verde-Azul, deverá ter aval de instituições para 
avaliação. 

 

 

 Término da Reunião: 04/02/2010 às 19:15 hs. 

 

 

Márcia Aparecida Paes de Lima 
Secretária do CONDEMA 

04/02/2010 
 


