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ATA DA LVII REUNIÃO ORDINÁRIA 

29/09/2016 

 

Às quinze horas e vinte minutos (15h20min) do dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e 1 

dezesseis (29/09/2016), teve início a LVII Reunião Ordinária do Conselho Municipal em Defesa do 2 

Meio Ambiente, na sala de Reuniões do Paço Municipal. .....................................................................  3 

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS: .........................................................  4 

Amábili Caramori – CFP .......................................................................................................................  5 

Celio da Cunha Penna – Paróquia Nossa Senhora do Rosário ..............................................................  6 

Edmur G. Moreno – Ass. Caminho Verde .............................................................................................  7 

Elaine Ap. Ferreira Leite – Dir Hab Social ............................................................................................  8 

Marcia Paes – ACEATT ........................................................................................................................  9 

Maria Karolina da Silva – CMAT..........................................................................................................  10 

Olin Hendrick Brambilla – GE Ivoturucaia ...........................................................................................  11 

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES CONVIDADOS: ...................................................  12 

Cecília Moreno .......................................................................................................................................  13 

Murilo M. Dias – Diretoria de Habitação Social ...................................................................................  14 

Sandra Araújo – SOP .............................................................................................................................  15 

VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA E QUÓRUM: verificou-se a presença de sete (07) dos doze 16 

(12) que compõe o CONDEMA, ausentes apenas a Secretaria de Obras e Planejamento, a diretoria 17 

de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Educação, e SABs do Jardim Europa e o Rotary Club. 18 

EXPEDIENTES:  Foram recebidos da Secretaria de Obras e Planejamento os processos nº 19 

005218/2016 e 005829/2016 os quais apesar de versar sobre Certidões de Uso e Ocupação de Solos, 20 

como questão assessória trazem questões ambientais, no primeiro há a captação de 100m³/dia de 21 

água e no segundo um tanque oriundo do desvio de água de córrego, foi dada palavra a Sra Sandra, 22 

da Secretaria de Obras e Planejamento, a qual expôs os principais pontos do processo, esclarecendo 23 

que a análise da SOP se dá levando em conta principalmente os fatores urbanísticos, mas que, em 24 

virtude do impacto ambiental, foi dada oportunidade ao CONDEMA para se pronunciar. Ato 25 

contínuo, a Coordenadora Interina informa que antes de submeter o assunto à plenária ela irá 26 

realizar análise técnica em conjunto com uma equipe multidisciplinar, além disso, considerando o 27 

dano ambiental resultante da captação clandestina de água no montante de 100m³/dia, será enviado 28 

ofício circular à CFP, CMAT e Guarda Municipal solicitando a imediata suspensão das atividades 29 

de captação de água. Como segundo expediente a Diretoria de Habitação Social, por meio do Sr. 30 
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Murilo M. Dias, solicitou reunião com o CONDEMA para exposição das alterações do Plano 31 

Diretor. A plenária então decide por realizar 10ª Reunião Extraordinária no vigésimo dia do mês de 32 

outubro de dois mil e dezesseis (20/10/2016), das 15h até 17h. 1. PROGRAMA MUNICÍPIO 33 

VERDE AZUL:  a Coordenadora de Meio Ambiente de Campo Limpo Paulista expõe que a cidade 34 

chegou a ter 62 pontos, mas nesse ano eram 11, e que a meta de 50 pontos poderá ser batida haja 35 

vista que já chegou em 42. Faltam apenas alguns documentos a serem enviados pela SABESP, na 36 

pessoa do Sr. Alinar. Aproveitando a menção do nome do Sr. Alinar o Sr, Célio expôs que o 37 

representante da SABESP o acompanhou na visita ao antigo núcleo industrial para a verificação de 38 

vazamento de esgoto, em seguida foram aos bairros Vila Olímpia, Monte Alegre e Jardim América 39 

para verificar se os esgotos desses bairros estão ligados com o emissário. O Sr. Alinar prontamente 40 

providenciou o desentupimento e garantiu que todas as redes de esgoto estão ligadas ao emissário. 41 

2. RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL DO ATERRO DE INER TES: não houveram 42 

modificações no local, principalmente considerando que o local ultimamente não recebe mais terra. 43 

Tanto o Conselheiro Célio quanto a Conselheira Amábili visitaram o local. 3. DIRETRIZES DO 44 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:  por falta de material técnico e legal para 45 

formação de convencimento acerca do assunto o núcleo de coordenação decidiu postergar a entrega 46 

das diretrizes para a próxima reunião ordinária. APROVAÇÃO DAS ATAS:  foi feita a leitura das 47 

atas das reuniões do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e dezesseis (25/08/2016) e quinze de 48 

setembro de dois mil e dezesseis (15/09/2016), as quais foram aprovadas com retificações. 49 

ENCERRAMENTO:  nada mais havendo a tratar às dezesseis horas e quarenta e sete minutos 50 

ocorreu o encerramento e esta vai por mim Olin Hendrick Brambilla, lavrada e assinada e pelos 51 

conselheiros assinada após leitura e aprovação. 52 
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Elaine Ap. Ferreira Leite 64 
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