
ATA REUNIÃO 

CONDEMA 

DATA:  10/05/2012 

HORÁRIO: 18:00 hs. 

Membros: 

Marilda de Moraes – titular e coordenadora 

Erivan Gomes da Silva – suplente 7299-0507 

Vladson B. de Mello – titular 

Neive Luiz Rodrigues Noguero – convidado 

Marise balieiro Nigro – titular 

Jorge de Oliveira - titular 

Maria Constatin - titular 

Suely Belonci Vellasco - titular 

Adriano Avila Nogueira- titular 

Paulo Joaquim - titular 

Renata Matsumoto - suplente 

Marcia Aparecida Paes – titular e secretária 

 

Início da Reunião – 18:10 hs. 

Prefeito – Dr.º Armando 

Solicita apoio aos membros do CONDEMA, para elaborar campanhas  

 MEIO AMBIENTE “lixo” 
 EDUCATIVAS 
 QUEIMADAS. 

Eng.ª Marilda 

Membros 

Presença - 10 membros do Conselho; 

1.º Leitura da Ata de 01/03/2012 – foi aprovada; 

2.º Leitura da Ata de 12/04/2012 – foi aprovada; 

Cópia tabela com posicionamento do Município/Verde Azul. 

 

Pauta 

1.º Informes Gerais; 

2.º Leitura das Atas 01/03 e 12/04; 

3.º Recosntituição do Núcleo de Coordenação 

1. Eng.ª Marilda eleita Coordenadora 
2. Paulo Joaquim eleito subcoordenador 
3. Arq.ª Marcia Paes eleita secretária 



4. Apresentação dos trabalhos do grupo de estudo de Ocupação das APP’s 

Arq.ª Marise 

Grupo de Estudo APP em 14/03/2012, onde explana ae relata a discussão e apontamentos do 
grupo, dados existentes no município. 

 Anexar texto “Arq.ª Marise”; 

 Mapas existentes com as APP’s existente no plano; 

 Programa de gerenciamento de Resíduos Líquidos; 

 Plano Diretor “Lei Complementar n.º 302/06” 

Sugestões para o Programa: 

1. Levantamento das áreas invadidas; 
2. Campanhas educativas 
3. Ações Específicas. 

Inicio dos Trabalhos / Levantamento de campo 11/05 

Iniciou-se o processo – áreas invadidas Estrada do Rossi 

Projetos educativos 

 Ocupações APP – ações e resolução para poder agir nas invasões 

 Fernanda Lobo deu inicio ao projeto de gerenciamento de resíduos sólidos, na próxima 
possibilidade de apresentar o Plano de Trabalho – sugestão e item de pauta, prestar 
contas do Grupo APP’s, reuniões intermediárias, o grupo APP’s, reuniões 
intermediária, o grupo de APP’s irá determinar em qual área de abrangência irão 
trabalhar, 

 IRMÃ MARIA acha que uma área maior, gera mais impacto, quanto mais população mais 
apoio ao programa. 

PAULO  

 Estrada do Barrocão está ocorrendo invasões de áreas e nascentes; 

 Próximo ao Bota Fora estão depositando materiais as margens da marginal sentido 
Jundiaí 

NEIVE  

Solicita algumas informações sobre o Loteamento Vinhedos de Jundiaí  

Eng.ª Marilda esclarece que o Loteamento Vinhedos de Jundiaí, houveram algumas mudanças 
onde segue informações: 

 Rede de Drenagem e Pavimentação; 

 Recomposição das Áreas Verdes; 

 Área de recomposição de vegetação nos lotes com divisa ao Jardim Maria; 

 Irão apresentar Projeto de Arborização (novo), onde será analisado pela Secretaria de 
Obras; 

 Problemas com as contenções e erosões – Projeto de Terraplenagem; 

 Próxima reunião iremos providenciar os novos  projetos do loteamento para 
apresentação. 

Informes Gerais 

Montar um grupo (03) – para elaboração da programação - Semana do Meio Ambiente 

 Grupo (03 pessoas) o grupo APP’s, Sr.º Jorge irá aderir, sociedade amigos de bairro 
para integrar o grupo; 



 Irmã Maria anunciou sua saída do Grupo das Franciscanas, motivo da mudança de 
função da irmã na entidade, irá desenvolver um trabalho em São Paulo; 

 Sugestão para recomposição do CONDEMA com a Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Técnicos da cidade, porém estamos no aguardo do interesse de outras 
entidades; 

 Arquiteta Marise – sugeriu a  Associação Vila da Conquista 

 

Termino da Reunião as 19:50hs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


