
 

 
 
 
 
 
 

CONDEMA 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA 
28/05/2015 

 

Às dezessete horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e quinze, teve início a V 

Reunião Ordinária da Gestão 2015/2016 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

na sala de reuniões do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros e convidados: 

• Celio de Cunha Penna – Titular – Paroquia Nossa Senhora do Rosário 

• Cíntia de S. de Gouveia – Suplente – Sec. Obras e Planejamento 

• Danilo Resende de Moraes – Titular – SABs Jd. Europa 

• Edna de Cássia Souza – Suplente – Coord, Fiscalização e Projetos 

• José Francisco da Silva – Titular – Rotary Club CLPta 

• Maria Candida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

• Olin Hendrick Brambilla – Titular – Grupo Escoteiro Ivoturucaia 

• Sylvio Cordeiro Pontes Neto – Titular – Diret. Assuntos Jurídicos 

• Valter Batista de Oliveira – Titular – Sec. Obras e Planejamento 

Estiveram presentes os seguintes convidados 

• Luís Antonio da Silva – Associação Caminho Verde 

• Cristiano Anésio Vivo – Coordenadoria de Fiscalização e Projetos 

ABERTURA: procedeu-se a abertura dos trabalhos sob a presidência do coordenador geral do 

núcleo Sr. Sylvio Cordeiro sendo secretariado pelo conselheiro Olin Hendrick Brambilla. 

LEITURA DAS ATAS:  foram feitas as leituras, modificações e alterações nas atas dos dias 

30/04/2015 e 07/05/15. FUMMA:  os autos já estão na SAF aguardando parecer do Secretário. 

CADASTRO NO CONAMA:  os documentos foram compilados e até a próxima reunião 

ordinária os conselheiros Olin e Sylvio comprometem-se a apresentar o procedimento 

completo. PROCESSO 9799/2014 – REF. CHÁCARAS DO CAMPO VERDE:  o Eng. Adriano 

ainda não emitiu o parecer. INVASÕES NA ESTRADA DA BRAGANTINA:  o conselheiro José 

Francisco da Silva incumbiu-se em providenciar pesquisa junto ao cartório de registro de 

imóveis da comarca de Atibaia para localização do real proprietário da área em questão. A. 

FERNANDES: após pesquisa na Secretaria de Obras, não foram localizados processos tendo 

como sujeito passivo a A. Fernandes, acerca da obra em questão os processos tem como 

sujeito o SESI. Para elucidar a questão ficou combinado que a coordenadoria do Meio 

Ambiente deverá informar em dez dias se existem processos que tratem desse assunto, caso 

negativo a CFP providenciará a notificação como dano ambiental aos proprietários da referida 

área. PROCESSOS Nº 6574/2014 e 2511/2015 – REF. INVASÕES NO BAIRRO DAS  

CASTANHEIRAS:  ambos os processos foram encaminhados à Diretoria Jurídica e aguardam 

parecer. Além disso, a CFP se prontificou a fazer nova vistoria para análise dos fatos. 

CONSULTA ACERCA DO ANDAMENTO DAS DENÚNCIAS FEITAS P ELA ACEAATT AO 

CONDEMA:  o ofício 002/2015 será encaminhado á coordenadoria do meio ambiente para 
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averiguação de dano ambiental por meio de um parecer, pois segundo informações dos 

moradores havia uma nascente no local. E para saneamento dos assuntos tratados no ofício 

004/2015 será emitida multa e em concomitância será acionada a coordenadoria do Meio 

Ambiente para constatação dos danos ambientais. PLANOS MUNICIPAIS: a conselheira Cíntia 

da S. de Gouveia informa que o contrato com a Propark está sendo gerenciado pela 

Coordenaria do Meio Ambiente. Outrossim, a coordenadoria do Meio Ambiente não repassou 

previamente o material ao CONDEMA e à comunidade. Por fim, por unanimidade decidiu-se 

por oficiar a coordenadoria do Meio Ambiente para que esta disponibilize o material do 

prognóstico fornecido pela Propark, bem como solicitação para que a mesma apresente o 

Prognóstico do Plano Municipal de Resíduos Sólidos ao presente conselho. ASSUNTOS 

GERAIS: foi justificada a ausência das conselheiras Juliana de A. da Silva Ramos e Elaine Ap. 

Ferreira Leite, ambas da Diret. Habitação Social. Bem como as ausências das conselheiras 

Maria Izilda de Oliveira Lenk e Tay Baratella. ENCERRAMENTO:  nada mais havendo a tratar, 

às 18h30min ocorreu-se o encerramento, e esta vai por mim, Olin Hendrick Brambilla, lavrada e 

assinada, e pelos demais conselheiros assinada, após leitura e aprovação. 
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