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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

05/02/2015 

.  
 
Ás dezesseis horas e dezessete minutos do dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 

teve início a reunião extraordinária 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. 

 Valter Batista de Oliveira – Titular – Secretaria de Obras e Planejamento 

 Cíntia da S. de Gouveia – Suplente – Secretaria de Obras e Planejamento 

 Sylvio Cordeiro Pontes Neto – Titular – Diretoria de Assuntos Jurídicos 

 Vinícius Passarin Neves – Suplente – Diretoria de Assuntos Jurídicos 

 Olin H. Brambilla – Titular – Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 274º / SP. 

 Maria Izilda de Oliveira Lenk – Titular – Ong. Caminho Verde 

 Thainah Ap. Martins Baratella – Suplente – Ong Caminho Verde 

 João Carlos Nunes da Silva – Suplente – Sociedade Amigos de Bairro do Jd. Europa 

 Maria Candida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

 

            Estiveram presentes os seguintes convidados: 

 

 Luiz Antônio da Silva 

 Ademar dos Santos 

 

            Informes Gerais: 

 

 Denuncia feita pela Sra. Maria Izilda de reciclagem ao lado da Creche São Francisco no 

Jardim Marchetti, esta encaminhada para a Coordenadoria de Fiscalização realizar vistoria 

no local. 

 A ACEATT formalizou três denuncias, sendo estas: Obra de terraplanagem (aterro) em 

Botujuru, Empresa Jorman e a Construção de Guarita próxima ao Champ’s Privé  

 Finalizar as fichas de denuncias do CONDEMA (Fiscalização) 

 

          Conforme informado anteriormente, devido à nomeação de novos membros do Poder Público, a 

Engª Maria Cândida, Sub-Coordenadora do Condema, presidiu esta reunião e designou a mim, Engª 

Cíntia, a secretariar a mesma. 

          Após finalizar os informes gerais iniciou-se a eleição para o novo Presidente e Secretário do 

Conselho. Para Presidente houve um único candidato, o Dr. Sylvio e este eleito por unanimidade pelos 

conselheiros. Para Secretário houve também um único candidato o Sr. Olin e este eleito por unanimidade 

pelos conselheiros. 

         Com a finalização da eleição, iniciou-se a leitura da pauta desta reunião, repetindo-se a pauta da 

reunião anterior, do dia 26/01/2015, devido à apresentação do Plano de Saneamento, não sendo possível 

a análise dos assuntos pendentes. 
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         Primeiro assunto discutido foi referente às providências tomadas quanto aos processos anteriores e 

se foram enviadas à Promotoria Pública, sendo: intervenção em APP (aterro da marginal), oficina 

mecânica na Estrada da Bragantina e aterro do lago da Estrada da Bragantina. Informei que a Ana (Meio 

Ambiente) havia deixado alguns documentos referentes aos processos. A Sra. Edna perguntou se ela 

deveria providenciar boletim de ocorrência, devido ao pedido de reintegração de posse referente a estes 

processos, já que estavam com a Coordenadoria de Meio Ambiente para enviar a Promotoria. Informado 

pela Engª Maria Cândida que agora dependerá do procedimento adotado do novo Coordenador de Meio 

Ambiente, juntamente com a Coordenadoria de Fiscalização. 

        O segundo assunto foi referente à intervenção em área de APP no Bairro do Moinho encaminhado à 

Polícia Ambiental e referente ao caso da empresa Viflon que foi protocolado na CETESB em 08/12/14. 

Referente à empresa Viflon houve vistoria realizada pela Coordenadoria de Fiscalização, conforme 

informado pela Sra. Edna, verificado que não houve mais nenhuma movimentação de terra, porém não há 

nenhuma resposta da CETESB até o momento. Acordado que este caso será discutido novamente na 

próxima reunião para a estipulação de prazos das respostas dos órgãos competentes e devido à interação 

dos novos conselheiros referente ao assunto. 

       Solicitado para o Sr. Odair, as cópias dos processos protocolados pela Coordenadoria de Meio 

Ambiente no Ministério Público. 

       A Coordenadoria de Fiscalização não levou os processos discutidos nas reuniões anteriores, isto pela 

segunda vez, desta forma foi questionado sobre o andamento de cada um. Sobre a invasão na região do 

Moinho a Sra. Edna informou que os proprietários não atenderam as notificações, estes que estão 

construindo em lote irregular, e que após a descoberta do nome do proprietário de uma das áreas que 

dividiu em três lotes, o Sr. Pity fez a denuncia na delegacia, mas o processo não retornou a Coordenadoria 

de Fiscalização. Foi informado também que o local é perigoso, pois existe desmanche de veículos e tráfico 

de drogas, e que não é possível a Fiscalização ir sozinha, é necessário o acompanhamento da Guarda 

Municipal. Foi informada pela Sra. Maria Izilda que ainda há movimentação de terra no local, pois devido 

às chuvas dos últimos dias desceu muita terra, esta prejudicando a nascente existente no lado de baixo. O 

Dr. Sylvio orientou que seja solicitado ao Cartório do Registro de Imóveis o nome do proprietário da área 

para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

        Referente às invasões na Estrada do Rossi foi levantada as documentações para fazer os boletins de 

ocorrência, informada pela Sra. Edna que isto foi levantado no início de janeiro. O Dr. Sylvio questionou se 

há necessidade de fazer os boletins de ocorrência na delegacia daqui da cidade, já que a Sra. Edna 

informou que aqui o processo é demorado, se é possível fazer na seccional de Jundiaí, pode ser bem mais 

rápido. O Dr. Sylvio orientou a solicitar ao Jurídico desta Prefeitura um parecer informando da necessidade 

de fazer o boletim de ocorrência na delegacia daqui da cidade, pois se for possível poderemos agilizar o 

processo fazendo os boletins na delegacia de meio ambiente de Jundiaí.  

       Referente à Intervenção em APP na Av. Marginal (Caso Sr. Glauco), a Sra. Edna informou que não 

encontrou o processo, informou que ele tinha autorização para executar o aterro, porém ele ultrapassou a 

metragem permitida e foi notificado e informou que está procurando o mesmo. Informou também que não 

houve mais movimentação de terra no local, pois a Fiscalização está visitando o local constantemente. 

Proposto verificar se o caso já foi enviado ao Ministério Público pela Coordenadoria de Meio Ambiente e a 

Coordenadoria de Fiscalização encontrar o processo para apresentação na próxima reunião. 

       No caso da área do Tordilho Negro, que seja solicitado pela Coordenadoria de Meio Ambiente à 

polícia ambiental um mapeamento das nascentes, se houve aterro da mesma na execução da obra de 

pavimentação do Jardim Solange.  

      Em resposta ao caso das Chácaras Campo Verde, informei que a engenheira ambiental responsável 

pelo caso havia entrado em contato comigo na manhã desta data e explicado muito rapidamente o 

processo. A Engª Maria Cândida informou que o condomínio havia solicitado uma nova certidão de uso e 

ocupação de solo e que a Secretaria de Obras não emitiria a certidão, pois a área que sofreu a 

intervenção é pública. O Sr. Ademar informou que a área não é pública e sim do condomínio, que já havia 

tido esta discussão anteriormente. A Engª Maria Cândida informou que há um parecer do Jurídico da 

prefeitura informando que o local é área pública no processo, porém o Sr. Ademar afirma que não. 

Informei que há um laudo da engenheira ambiental no processo solicitando a compensação, ela tentou 
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protocolar o laudo na CETESB, porém o órgão não aceitou por não ter a Certidão de Uso e Ocupação de 

Solo. Como não ficou certo se a área em questão é pública ou não, o Dr. Sylvio solicitou a apresentação 

da matrícula atualizada da área. 

       Referente à terraplanagem na Av. João Amato após a empresa Tubos Pintor, segundo a Sra. Edna os 

proprietários foram notificados e a obra paralisada. 

      A Engª Maria Cândida encaminhou ao Sr. Odair da Coordenadoria de Meio Ambiente uma denuncia 

sobre uma água negra que está saindo de um bueiro na Av. André Garcia, ela solicitou que fosse 

realizada uma vistoria juntamente com a SABESP. 

      Foi formada uma comissão para aprovação do Plano de Resíduos Sólidos, sendo os votados pelos 

conselheiros os Srs. Vinícius Passarin Neves, Olin H. Brambilla, Thainah Ap. Martins Baratella, Maria 

Cândida de Carvalho, Luis Antônio da Silva e Odair de C. Ferreira Jr 

      Os trabalhos encerraram-se as 18:22 h.  

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 Engª Cíntia da Silva de Gouveia 
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 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. Habitação Social.  

 Odair de C. Ferreira Jr. – Suplente – Coordenadoria de Meio Ambiente 

 Elaine A. Ferreira Leite – Suplente – Dir. de Convênios. 

 Valter Batista de Oliveira – Titular – Secretaria de Obras e Planejamento 

 Cíntia da Silva de Gouveia – Suplente – Secretaria de Obras e Planejamento. 

 Sylvio Cordeiro Pontes Neto – Titular – Diretoria de Assuntos Jurídicos 

 Vinícius Passarin Neves – Suplente – Diretoria de Assuntos Jurídicos 

 Olin H. Brambilla – Titular – Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 274º / SP. 

 Maria Izilda de Oliveira Lenk – Titular – Ong. Caminho Verde 

 Thainah Ap. Martins Baratella – Suplente – Ong. Caminho Verde 
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 João Carlos Nunes da Silva – Suplente – S.A.B. do Jd. Europa 

 Maria Cândida de Carvalho – Titular – ACEAATT 


