
 

CONDEMA 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

27/03/2014 

Ás dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e sete de março do ano de dois mil e 
quatorze, teve início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na sala de reuniões 
do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 
 

 Lucia Helena Galdino – Titular - Coord. de Meio Ambiente. 

 Ana Paula de Souza – Suplente – Coord. de Meio Ambiente 

 Antonio Carlos Campelo –Suplente – Secretaria de Obras 

 Renata Matsumoto – Titular – Coord. De Fiscalização e Projeto. 

 Murilo Martins Dias – Titular - Dir. de Habitação Social. 

 Mário Medina – Titular - Ong. Caminho Verde 

 Maria Candida de Carvalho – Titular - ACEAATT 

 Alvarinda Teixeira – Suplente – Assoc. Corretores Imobiliários 

 José Francisco da Silva – Titular – Rotary Clube C.L.P. 
 

Dando inicio aos trabalhos, a Coord. do Meio Ambiente, Lucia Helena Galdino, abriu aos membros 
para as colocações: 

I. O Sr. Medina denunciou intervenções em área de APP, na estrada da Bragantina e solicitou 
uma ação da Coord. de Meio Ambiente e da Coord. de Fiscalização, as mesmas se 
comprometeram a realizar uma vistoria conjunta no local; 

II. Questionou o Eng. Campelo, a respeito da ação da fiscalização quanto a denuncias feitas e 
pede que sejam apresentados os processos e procedimentos adotados em relação aos 
mesmos; o mesmo se comprometeu a apresentar as respostas solicitadas e justificou que o 
setor está sem veículo para realizar fiscalização; 

Finalizados os informativos, foi feita a leitura da ata, sendo esta aprovada, com a ressalva de 
serem realizadas correções ortográficas. 

Em relação às pendências das pautas anteriores e da reunião de 18/03, foram prestados os 
seguintes esclarecimentos: 

 Quanto às nomeações do por parte do Executivo, foram enviados os ofícios, ate o momento 
apenas a Diretoria de Habitação Social respondeu a solicitação; 

 Para a criação da Comissão para acompanhamento das denuncias, será aguardada a 
recomposição dos membros, inclusive da sociedade civil; 

 Semana de Meio Ambiente – houve uma grande receptividade por parte das coordenadoras 
de ensino, quanto a participação das escolas na Semana de Meio Ambiente, foi proposta a 
criação de um concurso de fotografia e o inicio da montagem do cronograma para ser 
apresentado na próxima reunião do CONDEMA; 

 Em relação à questão do levantamento das borracharias, o eng. Campelo, informou que não 
há como disponibilizar a fiscalização para este serviço. Foi questionada a questão da 
destinação do material e seu recolhimento por parte dos fabricantes. Novamente é 
questionado o desenvolvimento do Plano de Resíduos Sólidos; Foi levantado o 
questionamento a respeito de uma Lei aprovada pela Câmara Municipal a respeito do 
recolhimento de Lâmpadas, a sra. Lucia se comprometeu a verificar a existência desta 
legislação; 

 O Sr. Medina foi questionado sobre o Ante-Projeto para o Recuperação das Áreas de 
APP´s, o mesmo justificou que se encontra sem tempo disponível para a elaboração do 
mesmo, a eng

a
. Candida pediu que ele sugeri-se qual a área mais degradada, passível de 

intervenção, para que esta seja realizada na Semana de Meio Ambiente, foi sugerida a APP 
do Jd. Guanciale, no córrego na divisa do Município; 

 Para o caso do Loteamento Campo Verde, a documentação está sendo analisada e será 
apresentado um relatório na próxima reunião do CONDEMA; 

Passando as assuntos relativos a Pauta para esta reunião foram apresentados, discutidos e 
determinados os seguintes itens: 

1. Formatação do Protocolo de Denuncias - Deverá ser desenvolvido um protocolo de 
atendimento a denuncias, pelo Núcleo, a ser apresentado para apreciação na próxima 
reunião; 
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2. Encaminhamento de denuncia das invasões da Estrada do Rossi – o Coord. da Fiscalização 
deverá apresentar o processo e as medidas tomadas; 

3. Formação da Comissão para acompanhamento das denuncias – deverá aguardar a 
recomposição dos membros do conselho; 

4. Nomeações do Poder Executivo – aguardando respostas dos ofícios; 
5. Apresentação da lista de presenças das reuniões do biênio 2013/2014 – apresentado o 

levantamento, foi constatado que a Associação Social Arco-íris e a Associação dos 
Moradores do Conj. Hab. São José, possuem mais de três faltas consecutivas e mais de 
oito faltas alternadas, não justificadas, e segundo o Art 20 do regimento Interno, as 
entidades serão comunicadas por meio de oficio, e caso não haja mais interesse na 
participação das mesmas, esta serão substituídas por outra entidade. A forma da 
substituição deverá ser discutida e definida em Plenária, de acordo com o Regimento 
Interno; 

6. Foi apresentado um relatório por parte da Coord. de Meio Ambiente, referente a situação do 
caso da av. Primeiro de Dezembro, no Jd. Monte Alegre segue anexo a esta ata a copia do 
relatório apresentado, não houve manifestação da Coord. de Fisc. e Projetos; 

7. Foi questionado, pelo Sr. Medina, o andamento do processo do desmanche de carros da 
estrada da Bragantina, sendo informado que o mesmo foi notificado e existe um processo 
em andamento deste caso e do desmanche da Travessa F; foi solicitado ao eng. Campelo 
que dê o devido encaminhamento as questões; 

8. Outro questionamento levantado pelo Sr. Medina foi a respeito das invasões da estrada do 
Rossi, sendo informado que há um processo em andamento na Coord. de Fiscalização e 
Projetos, questionado o eng. Campelo se comprometeu a verificar o andamento do mesmo 
e tomar as devidas providencias; 

9. O Sr. Medina questionou ainda, a área publica próxima a área de APP do Córrego do 
Marsola, está sendo murada por particular, foi feita a denuncia ao Secretário de Governo, 
mas não houve resposta. Questionou se a fiscalização foi ao local, sendo a resposta 
negativa, o Secretario de Obras, arq

to
. Murilo informou que esteve no local e que se trata de 

uma sobra de área do loteamento, irá verificar a propriedade da mesma e a Fiscalização 
deverá ser enviada para notificar o responsável pela obra; 

Ficou decidido que estes questionamentos deverão ser respondidos aos membros do CONDEMA 
na próxima reunião. Sendo assim ficou inicialmente determinada a seguinte pauta para a próxima reunião: 

 Indicação dos membros pelo Executivo; 

 Oficio para as entidades ausentes; 

 Protocolo de denuncias; 

 Apresentação das ações realizadas pela Coordenadoria de Fiscalização e Projetos e pela 
Coordenadoria de Meio Ambiente em relação as denuncias feitas: 

o Invasões da estrada do Rossi; 
o Desmanches irregulares; 
o Intervenção em área de APP, estrada da Bragantina; 
o Invasão de área publica Jd. Marsola; 

 Pré-Cronograma da Semana de Meio- Ambiente; 

 Relatório sobre o Loteamento Chácaras Campo Verde; 
 
As dezessete horas a Coordenadora Geral, deu por encerada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 

   Arqta. Renata Matsumoto 
Secretária do CONDEMA 
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