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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

31/10/2013 

 

Ás dezesseis horas e vinte e quatro minutos do dia trinta e um de outubro de do ano de 
dois mil e treze, teve início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na 
sala de reuniões do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros e convidados: 

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

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

 Antonio Carlos Campelo – Suplente – Secretaria de Obras e Planejamento. 

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

 Murilo Martins Dias – Titular – Diretoria de Habitação Social 

 Maria Cândida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

 Almerinda Carvalho O. Teixeira – Suplente - ACICPL. 

 Mario Medina - Suplente – Ong. Caminho Verde. 

 José Francisco Silva – Titular - Rotary Club C.L.P. 

 Paulo Joaquim – Titular – Ass. SOS Verde. 
Dando inicio aos trabalhos, a Coord. do Meio Ambiente, Lucia Helena Galdino e a 

Coord. Da Fiscalização e Projetos, Arq
ta
. Renata , explicaram o motivo do atraso, devido ao 

atendimento ao publico em seus respectivos setores. 
A eng

a
. Maria Cândida questionou sobre o desenvolvimento do Plano de Saneamento 

e o Plano de Resíduos Sólidos, devido a data de entrega dos mesmos ser até dezembro de 
2013. A Cood. Lucia Helena informou que o Plano de Saneamento encontra-se em processo 
de licitação, com chamada provável para a próxima semana, no valor de R$ 180.000,00. 

O Sr Medina solicita copia do Plano de Resíduos Sólidos e é Informado pela Coord. 
Lucia Helena de que será feita Consulta Publica e questionada sobre a apresentação do Plano 
antes da Audiência Publica, comprometeu-se a solicitar uma Reunião Extraordinária do 
CONDEMA para apresentação do Plano. 

As Atas das reuniões anteriores foram apresentadas e assinadas. 
O Sr Paulo questiona sobre a movimentação de maquinas na área da empresa Viflon, 

na Marginal do Rio Jundiaí, é informado pela Coord. Arq
ta
 Renata, de que a empresa possui 

apenas autorização para aterrar uma área de específica, e que possui Licença da CETESB 
para a instalação de um Aterro de Resíduos Inertes. O Sr Paulo questiona sobre o impacto que 
este empreendimento irá causar no Bairro Jardim América, e que já existe um processo no 
Ministério Publico contra a Prefeitura devido aos problemas com relação a rede de  águas 
pluviais do mesmo, pergunta quais serão as medidas tomadas pela Prefeitura pra evitar 
enchentes no bairro. 

O Sr Medina levanta a questão sobre quais foram os andamentos dados aos assuntos 
discutidos na reunião anterior. Sendo estas respondidas da seguinte forma: 

1. Guarda Municipal Ambiental – o Prefeito explicou que para a formação da 
Guarda há a necessidade de aumentar o efetivo da mesma, sendo este previsto 
para o próximo ano. 

2. Questionamento sobre os Planos – Os Planos estão sendo desenvolvidos 
3. Solicitação de Vistorias nas nascentes – Não há funcionários suficientes para 

dar conta da demanda de serviços, sendo prevista contratação apenas para o 
próximo ano; 

4. Necessidade de Mapeamento e das Nascentes e Áreas de APP’s – mesmo 
problema citado no item anterior; 

5. Necessidade de retomada dos trabalhos junto as Escolas – Volta do programa 
de Educação Ambiental;  

10. Necessidade de convidar a Defesa Civil para participar das reuniões do 
CONDEMA – a Defesa Civil está sendo convidada a participar das Reuniões 

A Eng. Maria Cândida questiona que não foram vistas ações do Meio –Ambiente, a 
Coord Lucia, respondeu que está sendo montado o Calendário de ações para 2014. 
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Visando a organização dos trabalhos do CONDEMA, foram definidos os seguintes 
pontos: 

1. Definição de que CONDEMA e Poder Público são duas instituições diferentes 
mas interdependentes. 

2. Encaminhamento formal dos questionamentos levantados em reunião aos 
respectivos setores da Prefeitura; 

3. Gerenciamento das questões e respostas das mesmas; 
4. Não serão discutidos assuntos que não estiverem na Pauta do Dia;  
5. Os tópicos a serem discutidos deverão ser enviados até uma semana antes da 

reunião, a mesma será enviada na segunda-feira anterior a reunião; 
6. Criação de Protocolo de Solicitações; 
7. Numeração das solicitações; 

A Coord. de Meio Ambiente informou que está desenvolvendo projeto junto com a 
FACCAMP, relativo a replantio de arvores. 

Foi questionado o comprometimento das entidades e solicitada a ajuda direta, no 
desenvolvimento e aplicação de projetos, junto a sociedade civil em parceria com a Prefeitura. 
O Sr Francisco e a Eng. Maria Cândida se prontificara a trazer os membros de suas 
associações para cooperar com a Prefeitura nestes projetos. 

Ficou a cargo do Sr. Medina um esboço de programa para Recuperação das 
nascentes, para inicio do desenvolvimento do projeto. 

As dezessete horas e vinte minutos a Coordenadora Geral, deu por encerada a 
reunião. 

 
 
 

   Arqta. Renata Matsumoto 
Secretária do CONDEMA 
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Lucia Helena Galdino – Titular –  
Coord. de Meio Ambiente. 
 

 

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

 

Antonio Carlos Campelo – Suplente –  
Secretaria de Obras e Planejamento 
 

 

Isabel de C. M. Buckvieser – Titular – 
 Sec. de Educação. 
 

 

José Francisco Silva – Titular – 
 Rotary Club C.L.P. 
 

 

Alvarinda Carvalho O. Teixeira –Suplente 
Assoc. dos Corretores de Imóveis. 
 

 

Paulo Joaquim – Titular –  
Ass. SOS Verde. 
 

 

Murilo Martins Dias – Titular –  
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Ong. Caminho Verde. 
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