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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (02/06/2016) reuniram-se os membros 4 

do Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA de Campo Limpo Paulista 5 

para a III Reunião Extraordinária. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA E QUÓRUM:  Verificou-se 6 

a presença de quatro conselheiros, restando assim prejudicado o Quórum de Instalação. Converteu-7 

se então a Reunião Extraordinária em I Reunião Administrativa, excluindo-se os assuntos em pauta 8 

e tratando assuntos livremente trazidos pelos presentes. 1. MUDANÇAS NA CMAT:  a Sra Maria 9 

Karolina Silva informa desde maio assumiu interinamente a coordenação da CMAT devido à saída 10 

da Sra Beatriz que exonerou-se do cargo. Em virtude de tal mudança solicita ser incluída no 11 

CONDEMA como titular e a Sra Tainah, também da CMAT, como sua suplente. 02 – FALTA 12 

DOS MEMBROS: o secretário do Núcleo informa que estão ocorrendo falhas na comunicação do 13 

CONDEMA razão pela qual criará um “mailing” e uma lista com telefones dos conselheiros que 14 

será de conhecimento de todos os conselheiros. Ressalta-se também a ampla ausência de 15 

conselheiros do Poder Público. 03 – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE : no uso da palavra 16 

a Coordenadora da CMAT informa o cronograma de atividades em comemoração ao Dia Mundial 17 

do Meio Ambiente, aproveita também o ensejo para explicar que a ausência do logo da FACCAMP 18 

nos convites se deve ao fato daquela instituição ter sido tardia ao oficializar participação no evento, 19 

dessa forma optou-se por utilizar o logotipo do grupo de alunos do curso de Administração 20 

matutino que estavam à frente da iniciativa. 04 – EXPEDIENTES DA ASSOCIAÇÃO 21 

CAMINHO VERDE:  foram recebidos quatro expedientes da Associação Caminho Verde aos 22 

quais foi dado prazo de 15 dias para resposta. 5 – SOLICITAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 23 

CAMINHO DO BEM:  por meio de seu representante, a Associação Caminho do Bem requisita 24 

informações acerca do Loteamento Irregular no bairro Instância São Paulo, bem como solicita 25 

informações acerca de como participar do CONDEMA. 06 – EFICÁCIA DAS REUNIÕES DO 26 

CONDEMA:  contestou-se a ilegitimidade do Núcleo de Coordenação eleito devido à ausência de 27 

apresentação do Decreto nomeando o Coordenador como titular, haja vista que estava como 28 

suplente. ENCERRAMENTO:  nada mais havendo a tratar procedeu-se o encerramento, e esta vai 29 

por mim, Olin Hendrick Brambilla, lavrada e assinada, e pelos demais conselheiros presentes na 30 

referida reunião, assinada, após leitura e aprovação. 31 

Campo Limpo Paulista, 02 de junho de 2016. 32 
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