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.  
 
Ás dezesseis horas e vinte minutos do dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e quinze, teve 

início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na sala de reuniões do Paço 
Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 
 
• Susie C. de S. Xarrua – Titular – Secretaria de Educação 
• Antônio Carlos Campelo – Titular – Coordenadoria de Fiscalização e Projetos 
• Edna de Cassia Souza  – Suplente – Coordenadoria de Fiscalização e Projetos 
• Juliana Alessandra da Silva Ramos  – Titular – Dir. de Habitação Social  
• Odair de C. Ferreira Jr . – Suplente – Coordenadoria de Meio Ambiente 
• Elaine Ap. Ferreira Leite  – Suplente – Dir. de Convênios. 
• Cíntia da S. de Gouveia  – Suplente – Secretaria de Obras e Planejamento 
• Olin H. Brambilla  – Titular – Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 274º / SP. 
• Maria Izilda de Oliveira Lenk  – Titular – Ong. Caminho Verde 
• João Carlos  – Suplente – Sociedade Amigos de Bairro do Jd. Europa 
• Maria Candida de Carvalho  – Titular – ACEAATT 
• José Francisco da Silva – Titular- Rotary Clube CLP 
• Alvarinda Carvalho de O . Teixeira – Suplente – ACICLP 
• Célio da Cunha Penna – Titular – Paróquia Nossa Senhora do Rosário 

 
            Estiveram presentes os seguintes convidados: 
 

• Francisco dos Santos Timóteo  
• Ana Paula do Amaral de Souza Rossi 
• Luiz Antônio da Silva 
• Ademar dos Santos 

 
 Devido à nomeação de novos membros do Poder Público, a Engª Maria Cândida, Sub-
Coordenadora do Condema, presidiu esta reunião, anunciando a apresentação da elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento pela empresa Quartzo, apresentação esta, aguardada pelos conselheiros há 
alguns meses. Ao final da apresentação ocorreria a pauta do dia. 
             Iniciou-se a apresentação com os seguintes representantes da empresa Quartzo: Sr. José Carlos 
e a Sra. Patrícia Martinelli, informando que a apresentação se tratava dos prognósticos dos dados 
coletados e solicitando posterior ajuda dos membros do conselho e da população para a elaboração do 
Plano Municipal de Saneamento.  
            Os representantes solicitaram a apresentação dos membros para que pudessem conhecer a área 
e a especialidade de cada conselheiro, e assim se fez. Após isso foi iniciada a apresentação. 
            A Sra. Patrícia iniciou informando os objetivos gerais do Plano para o Município referente à 
captação de recursos futuros e das melhorias na qualidade de vida da população, não somente para esta 
administração, mas para as futuras, sendo o plano elaborado para vários anos, visando o futuro com o 
crescimento do Município, este sendo o maior desafio para a elaboração. 
           O plano tem foco em quatro áreas: Água, Resíduos Sólidos, Esgoto e Drenagem. Sendo: 

• Água – disponibilizar o recurso de boa qualidade à população, de forma eficiente e sem 
desperdício 

• Esgoto – captação nas residências e as dificuldades encontradas na ampliação para o 
tratamento do esgoto 
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• Resíduos sólidos – práticas adequadas para o gerenciamento e coleta de resíduos de 
acordo com o plano que está em elaboração. 

• Drenagem – proporcionar maior segurança para a população, não somente referente a 
enchentes e também no combate a proliferação de doenças ocasionadas pela falta ou 
deficiência no sistema de drenagem 

            Dentro das diretrizes apresentadas, a população estará na participação Grau 5, este grau é 
definido pelo Ministério das Cidades, considerado excelente, contemplando a apresentação de uma pré-
proposta do plano juntamente com o contexto de uma solução para as demandas e inclusões de outros 
problemas, não considerados anteriormente, pela população.  
            O Sr. José Carlos fez uma observação de que todos os dados recolhidos até o momento para a 
montagem do diagnóstico foram fornecidos pela Sabesp, Defesa Civil e Empresas que mais consomem 
água no Município, coletando e identificando os problemas para a elaboração das propostas e posterior 
apresentação à população. A Sra. Maria Izilda perguntou sobre o estudo e identificação dos efluentes das 
empresas, o Sr. José Carlos respondeu que sim, que foram identificados os efluentes, resíduos sólidos e 
consumo de água de todas as empresas presente no Município. 
          De acordo com os aspectos jurídicos, a obrigatoriedade desta elaboração é imposta pelo Ministério 
das Cidades, sendo que para solicitação de recursos e verbas é preciso ter um entendimento aprofundado 
sobre a situação real do Município. 
         Apresentados os dados técnicos obtidos como densidade demográfica, coleta de lixo, abastecimento 
de água, esgotamento sanitários, que serão utilizados para a elaboração do diagnóstico do plano 
relatando a real situação do Município. 
         Sugerido pela Engª Maria Cândida que a apresentação do diagnóstico do plano aconteça nos 
bairros, assim será mais fácil para trazer e conscientizar a população, porém a empresa Quartzo sugeriu 
que este convite a população seja feito pelos membros do conselho. 
        Solicitado à empresa que envie o diagnóstico e os convites para o conselho antes da apresentação 
para a população.  
        Após o final da apresentação, apenas nove conselheiros estavam presentes, sendo assim não foi 
possível a eleição do novo Presidente e Secretário e como o horário estendeu-se não foram tratados os 
assuntos da pauta do dia. Por este motivo, a Engª Maria Cândida solicitou votação para uma reunião 
extraordinária para tratar dos assuntos da pauta, com um resultado de 7x2 foi aprovada a reunião 
extraordinária para a próxima semana. 
        As 18:15 hrs, foi dada por encerada a reunião. 

 
 
 
 
 
 
 

 Engª Cíntia da Silva de Gouveia 
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