
 

 
 
 
 
 
 

CONDEMA 
Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente 

 

ATA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA 
24/09/2015 

 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia vinte e quatro do mês de setembro do ano de dois 1 
mil e quinze, teve início a IX Reunião Ordinária da Gestão 2015/2016 do Conselho Municipal 2 
em Defesa do Meio Ambiente, na Sala de Reuniões do Paço Municipal. -------------------------------  3 
ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS:  ------------------------------------------------  4 
Célio de Cunha Penna – Titular – Paroquia Nossa Senhora do Rosário --------------------------------  5 
Elaine Ap. Ferreira Leite – Suplente – Diret. Habitação Social --------------------------------------------  6 
Isabel de C. M. Buckvieser – Suplente – Sec. Educação ---------------------------------------------------  7 
Juliana A. da Silva Ramos – Titular Diret. Habitação Social ------------------------------------------------  8 
Lucia Helena Galdino – Suplente – ONG Caminho Verde --------------------------------------------------  9 
Maria Candida de Carvalho – Titular – ACEAATT ------------------------------------------------------------  10 
Odair de C. Ferreira Júnior – Suplente – CMAT ---------------------------------------------------------------  11 
Olin Hendrick Brambilla – Titular – Grupo Escoteiro Ivoturucaia ------------------------------------------  12 
Valter Batista de Oliveira – Titular – Sec. Obras e Planejamento -----------------------------------------  13 
ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES CONVIDADOS:  --------------------------------------------  14 
Ademir dos Santos ----------------------------------------------------------------------------------------------------  15 
Hélvio Garcia Leal – Munícipe -------------------------------------------------------------------------------------  16 
Luís Antonio da Silva – Associação Caminho Verde ---------------------------------------------------------  17 
Luiz Carlos Boldrin ----------------------------------------------------------------------------------------------------  18 
Sônia Maria Chequini Rossi – Defesa Civil ---------------------------------------------------------------------  19 
VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA E QUÓRUM: verificou-se a presença de nove (09) 20 
conselheiros, estando representados oito (08) dos 12 (doze) membros que compõe o 21 
CONDEMA, ausentes a Coordenadoria de Fiscalização e Projetos, A Diretoria de Assuntos 22 
Jurídicos, a Sociedade de Amigos do Bairro Jardim Europa e o Rotary Club de Campo Limpo 23 
Paulista. ABERTURA: procedeu-se a abertura dos trabalhos sob a presidência da 24 
subcoordenadora do núcleo Sra. Maria Cândida de Carvalho, sendo secretariada pelo 25 
conselheiro Olin Hendrick Brambilla. QUESTIONAMENTOS À DEFESA CIVIL: estando 26 
presente a senhora Sônia Maria Chequini, representando a Defesa Civil, e devido à 27 
necessidade apresentada pela convidada de brevemente ser ouvida pelo CONDEMA a fim de 28 
poder dedicar-se a compromissos vindouros, foi feito o adiantamento da pauta dando palavra à 29 
referida para apresentação de seus argumentos; primeiramente a Sra Sônia esclareceu que 30 
apenas foi oficiada para responder esclarecimentos acerca do programa de combate a 31 
incêndios, ocasião na qual entrega resposta escrita ao Ofício CONDEMA nº 004.2015 datada 32 
de 19 de setembro de 2015, contendo dados da atuação da Defesa Civil na cidade além disso, 33 
sobre o ocorrido na região da calha da ThyssenKrupp diz que a intervenção foi feita em  caráter 34 
emergencial para evitar futuras enchentes. Na ocasião entrega também a portaria do DAEE nº 35 
054, de 12 de janeiro de 2010 à qual “lhe confere poderes para intervir em ocasiões de 36 
emergência”, pois “em primeiro lugar a Defesa Civil está preocupada com a vida”. Esclarece 37 
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também que a obrigação da Defesa Civil em Campo Limpo Paulista é apenas para as áreas 38 
públicas, pois incêndios em áreas particulares são de competência do próprio particular ou do 39 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. Por fim, afirma que “todas as ações da 40 
Defesa Civil são feitas de forma correta”. Passando a palavra ao convidado Hélvio, consultor 41 
ambiental e munícipe de Campo Limpo Paulista, ele sugere maior formalização das ações da 42 
Defesa Civil, de forma a realizar Parcerias Público-Privadas, Termos de Ajustamento de 43 
Conduta, entre outros, a fim de que sejam colhidas as intenções de todas as partes resultando 44 
num texto condizente com a vontade de todos e que, além de garantir o devido processo legal, 45 
servirá de salvaguarda às ações dos envolvidos. Dada a palavra ao Conselheiro Olin, expõe 46 
que o ofício da Associação Caminho Verde foi separado para ser anexado aos ofícios à CMAT 47 
e Defesa Civil, mas que não foram, razão pela qual estará investigando. LEITURA DA ATA: 48 
finalizando a etapa de inquirições à Defesa Civil e, tendo a representante da Defesa Civil 49 
retirado-se da sala, passou-se ao seguimento ordinário da Pauta de forma a ser realizada a 50 
leitura da VIII Reunião Ordinária, realizada em 27/08/2015, a qual seguiu aprovada pela 51 
plenária. PLANOS MUNICIPAIS:  o Sr. Odair de C. Ferreira Júnior informa que o PMGIRS foi 52 
aprovado e que já foi feita uma pré-reunião de apresentação do referido para departamentos-53 
chave do Poder Público, como o Jurídico, Meio Ambiente, Guarda Municipal, entre outros. 54 
Ainda fruindo da palavra, avisa que os elaboradores do Plano Municipal de Saneamento Básico 55 
estão realizando audiências públicas, visando preparar um Plano condizente com a real 56 
situação dos munícipes todavia, a ínfima participação registrada nas audiências passadas fez 57 
com que fosse necessário repensar a abordagem, ficando definido que a proposta do PMSB 58 
será também abordada nas escolas municipais. A conselheira Maria Cândida de Carvalho, 59 
nessa seara, expõe que nas deliberações das audiências do PMSB tem sido recorrente a 60 
temática da Educação Ambiental. PASSAGEM DE ADUELAS NA AVENIDA JOÃO AMATO:  o 61 
Sr. Hélvio Garcia Leal, consultor ambiental, atualmente contratado pela empresa Viflon, expõe 62 
que a referida instalação de aduelas foi feita atendendo às determinações da CETESB, e são 63 
de responsabilidade da empresa Viflon, além disso, serão plantadas 4.500 mudas no entorno 64 
do empreendimento em virtude de dois TCRAs, por fim, convida também os conselheiros para 65 
uma visita in loco. Nesta esteira é o ofício nº 190/2015 da SOP que informa ter, a passagem de 66 
aduelas, recebido outorga do DAEE pelo Superintendente Alceu Segamarchi. AVISOS 67 
GERAIS:  o Cons. Odair informa que no dia subsequente haverá uma reunião sobre o Plano 68 
Municipal de Saneamento Básico na Sala de Reuniões do Paço Municipal às 14h. 69 
CONVOCAÇÃO DE EXTRAORDINÁRIA:  para tratar da eleição poderá ser convocada uma 70 
reunião extraordinária para as dezesseis horas do dia 01 de outubro de 2015, restando ainda a 71 
confirmação do Coordenador Geral. ENCERRAMENTO:  nada mais havendo a tratar, às 72 
18h10min ocorreu-se o encerramento, e esta vai por mim, Olin Hendrick Brambilla, lavrada e 73 
assinada, e pelos demais conselheiros assinada, após leitura e aprovação. --------------------------  74 
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