
    

 

 
 

 

 

 

CONDEMA 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

 

ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA 

26/03/15 

 

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e seis de março de dois mil e quinze, 

teve início a III Reunião Ordinária da Gestão 2015/2016 do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente na sala  de reunião do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros e convidados: 

 

• Odair de C. Ferreira Jr – Suplente – Coord. Meio Ambiente e Turismo; 

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

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

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

• Sylvio Cordeiro de Pontes Neto – Titular –Dir. de Assuntos Jurídicos 

• Isabel de C. M. Buckvieser – Suplente – Sec. Educação 

• Juliana A. da Silva Ramos – Titular – Diret. Habitação Social 

• Elaine Ap. Ferreira Leita – Suplente – Diret. Habitação Social 

• Olin Hendrick Brambilla – Titular – Grupo Escoteiro Ivoturucaia 

• Maria Cândida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

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

• Luís Carlos Boldrin – Secretário de Obras 

• Antônio Ortega Aro - Visitante 

 

ABERTURA: procedeu-se a abertura dos trabalhos sob a presidência da conselheira Maria 

Cândida de Carvalho sendo secretariada pelo conselheiro Olin Hendrick Brambilla. INFORMES 

INICIAIS: a conselheira Marilda Izilda de Oliveira Lenk informa que a ONG Caminho Verde 

lançará curso de monitores ambientais em parceria com o Conselho da Infância e Juventude. A 

conselheira Cíntia de S. de Gouveia informa que na rua das laranjas no bairro do marajoara 

está sendo feito um aterramento irregular. O conselheiro Odair de C. Ferreira Jr informa aos 

conselheiros acerca do novo coordenador do Meio Ambiente, o senhor Adriano Brodowski, que 

é Engenheiro Ambiental de formação e regularmente concursado. A conselheira Maria Cândida 

de Carvalho convida a administração municipal a participar dos comitês do PCJ acerca da 

Cantareira.  O visitante Antônio Ortega Aro demonstra sua preocupação acerca da área tratada 

no caso Viflon. LEITURA DAS ATAS: foi feita a leitura, modificações e aprovação das atas 

referentes aos dias 05/02/2015 e 26/02/2015. INVASÕES NA REGIAO DO MOINHO: a 

conselheira Edna de Cássia Souza informa que não houve resposta à multa e que a mesma 

ainda não foi tributada e que o trabalho da Coordenadoria de Fiscalização em áreas 

particulares se limita a notificações e embargos a atividades ilícitas ocorridas em flagrante, e 

que apenas se tratando de áreas públicas são solicitadas maiores diligências. MUDANÇA NO 
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HORÁRIO:  a conselheira Susie Christine de Souza Xarrua solicita que as reuniões do 

CONDEMA sejam iniciadas às 15h, sendo aprovada por todos os conselheiros e que caberá à 

Secretaria do Núcleo verificar tal possibilidade. NOVA DENÚNCIA DA VIFLON:  o Sr. Visitante 

Antônio Ortega Aro expõe sua preocupação acerca dos danos decorrentes das atividades da 

Viflon. INVASÕES DA ESTRADA DO ROSSI:  os documentos foram centralizados em apenas 

uma pasta e considerando a complexidade do assunto ele será apresentado na próxima 

reunião. INSERÇÃO DO CONDEMA NO CONAMA:  o Conselheiro Odair assessorado pelo 

conselheiro Sylvio farão um documento visando tal inserção. REALIZAÇÃO DE NOVOS 

ESTUDOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ATERRAMENTOS NA ÁRE A DO TORDILHO 

NEGRO: o assunto foi postergado para a próxima reunião, pois estão sobre a responsabilidade 

do Conselheiro Sylvio. SITUAÇÃO DO FUMMA: o assunto foi postergado para a próxima 

reunião, pois estão sobre a responsabilidade do Conselheiro Sylvio. CONSULTA ACERCA 

DAS DENÚNCIAS DA ACEATT AO CONDEMA:  a conselheira Edna informa que as atividades 

desenvolvidas nos locais foram interrompidas e os proprietários notificados para apresentar os 

documentos necessários à execução das obras e que a Coordenadoria do Meio Ambiente foi 

informada para que se confirme o prejuízo ambiental. E a Conselheira Maria Cândida de 

Carvalho pede para que os processos sejam trazidos na próxima reunião. CONSULTA DO 

PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:  o conselheiro Olin Hendrick Brambilla diz que segundo 

informações do Sr. Neive, já existe um Plano de Resíduos Sólidos feito pela própria 

coordenadoria de Meio Ambiente, e que foi feita a solicitação ao Sr. Neive para a entrega do 

material e posterior apresentação aos conselheiros. CASOS PENDENTES:  devido ao avanço 

do horário, ficou-se decidido que os assuntos ainda não tratados na pauta serão inseridos na 

pauta da III Reunião Ordinária. ENCERRAMENTO:  nada mais havendo a tratar, às 18h05min 

ocorreu-se o encerramento, e esta vai por mim, Olin Hendrick Brambilla, lavrada e assinada, e 

pelos demais conselheiros assinada, após leitura e aprovação. 

 

 

   Olin H, Brammbilla 

Secretário do CONDEMA 


