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ATA DE REUNIÃO DO CONDEMA 

01 DE MARÇO DE 2012 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia primeiro de março  do ano de dois mil e 

doze, teve inicio a reunião do Conselho do Meio Ambiente, na sala de reunião no Paço 

Municipal. 

A reunião teve inicio com os informes gerais. 1) Dado ciência aos membros do 

Conselho quanto a participação de Campo Limpo Paulista, junto com outros municípios da 

região, nas reuniões do Aglomerado Urbano, com o objetivo de discussão e busca de 

solução para problemas comuns, com âmbito regional. 2)Na continuidade da reunião, Sr. 

Paulo - questionou sobre o loteamento Vinhedos de Jundiaí, se o loteamento tinha liberação 

para a continuidade.  Foi informado pela Eng. Marilda que o loteamento tinha sido 

reaprovado urbanisticamente, com lotes com área media de 300 metros quadrados. E que 

estava em fase de aprovação dos projetos complementares, com o compromisso de 

apresentação dos projetos aprovados na próxima reunião.3) Na seqüência, Srta. Natalia, 

representante da ONG Caminho Verde informou que a ONG tinha encaminhado oficio a 

SABESP cobrando solução para vazamento de esgoto na rua Edmundo Pernetti, solicitando 

o apoio do Conselho. Ficou de encaminhar a cópia do oficio para o Coordenador Sr. Neive. 

4) Na sequencia dos trabalhos Sr. Neive fez exposição sobre a participação do município no 

6º Fórum Mundial da Água, a se realizar na França nos próximos dias 12 a 17 de março, 

onde Campo Limpo Paulista foi uma das 15 cidades do mundo, selecionados para receber o 

premio. No Brasil foram escolhidos Sorocaba, Campo Limpo Paulista e o Estado de São 

Paulo. A escolha do município ocorreu devido o Plano de Gestão Ambiental e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos idealizado pelo município, efetuado em parceria do 

município junto ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, através do Fehidro.  Estarão representando o município o Sr. Neive - Coordenador 

de Meio Ambiente e Turismo do Município e também Coordenador Geral deste Conselho e 

o Sr. Prefeito, Armando Hashimoto. 5) Dando continuidade foi exposto pelo Sr. Neive  o 

resultado do Simpósio de Resíduos Sólidos que teve uma boa participação da sociedade e 

com surpresa inclusive nos níveis das perguntas que foram elaboradas aos palestrantes. 

Informado que a continuidade se dará  com o agendamento da primeira reunião, já para 

inicio de sua elaboração. E que a data será informada a todos os conselheiros. 6) Foi 
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informado pelo Sr. Neive, que esse ano o município pleiteou junto ao Fehidro, a elaboração 

do Plano de Saneamento e que fomos classificados. No próximo dia 30/3 ocorrerá a reunião 

da plenária do Comitê para efetuar a deliberação sobre os projetos classificados. 7) Foi 

efetuado a leitura da Ata anterior a qual foi aprovada, apenas solicitando que se faça a 

correção na palavra onde consta  a palavra presença por ausência. 8) Sr. Neive colocou o 

assunto da criação de grupo de trabalho para discussão sobre as invasões das APP´s, pedido 

que havia sido formulado anteriormente pela ONG Caminho Verde, porém não tinha sido 

possível a criação pois se aguardava a recomposição do Conselho. Criado o grupo ficaram 

como membros: Sras. Marise, Marilda, Natalia, Renata e Eng. Denis, os quais deixaram pré 

agendado reunião para o dia 14/03. 

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 19:00 hs., cuja ata foi 

elaborada por  mim, Marilda de Moraes, secretária do Núcleo do Coordenação,  e seguirá 

para a aprovação  dos membros na próxima reunião. 

 


