
ATA DE REUNIÃO 
 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: CONDEMA 
 
Data: 25/02/2010 – 18:00hs  
Sala de Reunião  - Paço Municipal 
 
Presentes na reunião: 
 
Neive Luiz Rodrigues Noguero – Membro Titular 
Ângela  de S. Feitosa – Membro Titular 
Paulo Joaquim – Membro Titular 
Marise Balieiro Nigro – Membro Titular 
Marilda  de Moraes – Membro Titular 
Márcia Ap. Paes de Lima – Membro Titular 
Denis Roberto Braghetti – Membro Titular 
Marcio Lima – Membro Suplente 
Arinaldo Nascimento de Souza– Membro Suplente 
Ivete Nogueira S. Braghetti – Membro Suplente 
Maria Constantim - Membro Titular 
 

Início da Reunião: 25/02/2010 às 18:09 hs. 

 Leitura da Ata da Reunião de 04/02/2010 

Ata aprovada com alterações que será enviada por e-mail aos membros 

após correções. 

 

Neive comenta pauta da reunião 

 Conferência  

 Exclusão escoteiros 

 Queimadas no Município. 
  

Assuntos Gerais (informes geral) 

 Queimada no Município  

 Ações Feitas – Eng.ª Marilda (esclarece)  
 
Sergio (Eng.ª Marilda) – Usina Asfalto  

Agora irão trabalhar com tambor quando estiver pela ½ substitui por 
outro – esclarecimento. 

A partir do dia 26/02, irá ser colocado tambor. 
 
Vistoria Vinhedo de Jundiaí  
03/03/2010 – Sr.º Paulo, Valter (DOP) e Eng.ª Agrônoma Silvia (CMAT), 
realizar vistoria no local. 
 
Agenda 21 – Reunião no dia 26/02 às 08:00 hrs com todas as Diretoras de 
escolas do município para implantar – Agenda 21 (17 escolas). 
 



 “Ong Caminho Verde” em parceria com a Secretaria de Educação a 
partir de 25/02 através das Escolas Municipais estarão participando do 
programa coleta de óleo e pilha . 

 Montar conselhos ambientais nas escolas. 

 Esclarecimento sugestão de implantação da Coleta de Óleo no Jardim 
Vista Alegre , porém a mesma já encontra-se na escola do bairro. 

 
*Exclusão escoteiros  

 Justificaram que estão sem pessoal para poderem participar das 
Reuniões do CONDEMA. 
 

Sugestões – (Entidade)  
1. Associação Arco – Iris – Pastor Wilson (Suplente Rotary). 
2. LACASA. 
3. Rotary - verificar 

 
CONDEMA  
- preparar documento para a indicação e enviar convite a Associação Arco – 
Iris; 
- preparar documento para os escoteiros -  exclusão do conselho. 
 
Conferência do Meio Ambiente 
 
Dia Meio Ambiente - 05/06/2010. 
 

Marise – precisamos fazer uma nova conferência para eleger delegados 
para a Conferência Nacional em 2011. 

Discutir os temas, dinâmica de informe sobre a Coordenadoria do Meio 
Ambiente vem trabalhando. 

- Montar uma comissão para a conferência independente do conselho; 
- Conferência conferir as ações do Meio Ambiente; 
- Montar calendário; 
- Montar a comissão; 
- Câmara Municipal participou e esta se envolvendo o Meio Ambiente. 
- Documentário sobre a nascente do Rio Jundiaí. 
- Eng.º Denis – Rotary / membros plantaram uma árvore “200 mudas” 

plantadas no entorno do Restaurante Tordilho. 
- Irmã Maria, sugere que cada criança na escola ira adotar uma árvore. 
- Montar os materiais do Meio Ambiente. 
- Desafio – sacolas plásticas 
- Março a cartilha Ambiental será lançada.  
- Aprovação do tema – sugerido pela Arqt.ª Marise – Aprovado. 
- Aprovado a sugestão de montar comissão. 

 
Aprovado montagem da comissão (04 componentes) 

 Neive – Prefeitura 

 Denis – Rotary 

 Marcio – Prefeitura 

 Jõazinho - “a confirmar” 
 



Conferência será realizada em 12 de Junho / 2010. 
 
Queimadas  
 
- 02 queimadas na Área da Irmã Eli (cursilho) caseiro das madres. 
 
Sugestões: 

 Neive   
notificação somente se provar quem ateou fogo. 
matéria sobre queimadas, faixas, campanha (Imprensa) 

 

 Marise  
programa de prevenção das queimadas. 

 
Termino da Reunião: 19:14 hs. 
 
 
   
 

 

Márcia Aparecida Paes de Lima 
Secretária do CONDEMA 

25/02/2010 

 


