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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

31/07/2014 

.  
 
Ás dezesseis horas e quinze minutos do dia trinta de julho do ano de dois mil e quatorze, teve 

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

Estiveram presentes os seguintes membros: 
 

 Lucia Helena Galdino – Titular - Coord. de Meio Ambiente. 

 Ana Paula de Souza – Suplente – Coord. de Meio Ambiente 

 Murilo Martins Dias – Titular – Secretaria de Obras  

 Renata Matsumoto – Suplente – Secretaria de Obras 

 Edna de Cássia Souza – Titular - Coord. De Fiscalização e Projeto. 

 Sandra Araujo – Titular - Dir. de Habitação Social. 

 Edilene Marques – Titular - Dir. Assuntos Jurídicos 

 Bruna Teixeira de Medeiros – Suplente – Dir. de Assuntos Jurídicos 

 Mário Medina – Titular - Ong. Caminho Verde 

 Maria Candida de Carvalho – Titular - ACEAATT 

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

Dando inicio aos trabalhos, foi realizada a leitura da ata da Reunião de 26/06/14 para aprovação, 
na sequencia foram dados os seguintes informativos: 
 

 A Coord. do CONDEMA, sra. Lucia deu explicações sobre a vacância da vaga destinada 
as SABs, para que uma vez sendo de comum acordo de todos os conselheiros, o 
CONDEMA seguirá com seus trabalhos enquanto uma nova SABs é convidada para 
ocupar a vaga. A SABs do Jardim Marchetti detentora da vaga, não conseguiu um 
membro para ocupar a vaga de titular da entidade; 
Por votação unanime foi aceita a proposta por todos. 

 O Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 274º / SP alterou seu membro titular, passando a 
representante da entidade o sr. Olin H. Brambilla; 

 Para reconfiguração do Núcleo de Coordenação, devido a restruturação dos membros, foi 
feita a votação para o cargo de Secretário, que ficou vago, sendo o Aqto. Murilo Martins 
Dias eleito por aclamação. 

 A respeito do Plano de Saneamento, foi informado pela Coord. de Meio Ambiente, que o 
mesmo se encontra em andamento e que está sendo formado o Comitê de Diretor; 

 Quanto a queima e despejo de material na área do Jardim Santa Paula pela empresa do 
sr. Suhail, foi informado que a Policia Ambiental foi acionada. 

 

Finalizados os informativos, foram discutidas as seguintes pendências das pautas anteriores: 

1. Comissão de acompanhamento das denuncias feitas ao CONDEMA passa a ter a 
seguinte composição:  

i. Coordenadoria de Fiscalização e Projetos 
ii. Diretoria de Assuntos Jurídicos 
iii. Ong. Caminho Verde 
iv. ACEAATT – Associação Campolimpense dos Engenheiros, 

Arquitetos, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos; 
 

2. A Coord. de Fiscalização e Projetos respondeu as seguintes questões: 
i. Quanto as Intervenções na região da estrada da Bragantina próxima ao lago, 

foi informado que a área não possui cadastro municipal, e que foi solicitada a 
determinação do proprietário do local, a Fiscalização esta procurando formas 
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de notificar e multar os responsáveis e irá formular um relatório dos 
procedimentos para ser enviado a Ong. Caminho Verde, a mesma se 
comprometeu a dar um parecer/solução ao problema na próxima reunião. A 
resposta á solicitação estará disponível para consulta. 

ii. Quanto às invasões na Estrada do Rossi, foi informado que a maioria das 

casas foram notificadas, com exceção de duas ou três, que não serão 

realizadas novas notificações e que os proprietário das áreas serão notificados, 

questionada sobre as respostas as solicitações anteriores, foi esclarecido que 

serão tomadas as devidas providencias; 

iii. Quanto as providencia às invasões na região do Bairro do Moinho, a 

fiscalização ainda não foi enviada ao local, será verificada denuncia; 

3. Quanto a invasão de área próximo ao córrego do Marsola, de acordo com o Sec, de 
Obras, Arqto Murilo, trata-se de um área remanescente, existe um processo em 
andamento e  estão sendo levantados processo anteriores. O sr. Medina questionou 
sobre a existência de um processo de solicitação de posse da área, questionou 
sobre o embargo e paralização da obra, a Sra. Edna não possuía informações a 
respeito no momento. 

4. Quanto à questão da intervenção em área de APP no Loteamento Chácaras Campo 
Verde, foi determinado que há a necessidade da abertura de um processo para a 
recomposição da área de APP, o Loteamento será notificado, serão solicitados 
todos os documentos e projetos, para tanto será feita uma consulta a CETESB para 
embasamento jurídico. Quanto a denuncia de captação de água de água por poços 
artesianos, que está causando o comprometimento das nascentes, será solicitado 
copia da documentação de autorização do DAEE, a abertura de trilhas para passeio 
nestas áreas também será questionada. 

5. A Ong. Caminho Verde irá enviar um modelo de solicitação de abertura de processo 

para ser adaptado as necessidades do CONDEMA; 

6. Formação da Guarda Municipal Florestal – continua aguardando contratação de 

efetivo foi aberto um concurso público; 

Após as discussões sobre os assuntos pendentes, foram feitos novos questionamentos: 

 A Enga. Maria Cândida questionou sobre o  Plano de Resíduos Sólidos, uma vez que o 

prazo para a entrega esta se esgotando e a respeito da informação de que o mesmo foi 

feito pela gestão anterior. A Coord. de meio Ambiente informou que será solicitado um 

recurso a respeito do prazo, que na gestão anterior foram realizados apenas um 

diagnostico parcial e que a empresa realizará um workshop no dia 21/08 as 19:00 hrs na 

Câmara Municipal;  

 A Enga. Maria Cândida questionou sobre providencias quanto ao  lixo que vem sendo 

descartado ilegalmente em diversas áreas do Município, foi questionado sobre trabalhos 

de conscientização da população, a falta de lixeiras na cidade e as cestas instaladas em 

parceria com a ACE em locais impróprios que não estão sendo utilizadas. 

Em resposta foi explicado que as lixeiras foram instaladas em um caso experimental e que 

o CONDEMA deve enviar um oficio ao Prefeito com propostas a serem incluídas no Plano 

de Resíduos Sólidos. Foi exposto que na Vila da Conquista foi feita uma palestra.  

Foi sugerido o estudo de parcerias, o sr. Olin comentou que no Município de Louveira 

existe um programa de coleta seletiva dentro das escolas, sendo sugerido a criação de 

uma disciplina de educação ambiental. 
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Levantou-se a possibilidade da criação de uma proposta para ser incluída no Plano de 

Resíduos Sólidos, solicitando verbas para a criação e gerenciamento da disciplina, criação 

de hortas nas escolas, etc. A proposta para que o CONDEMA monte um projeto e a 

apresente a Secretaria de Educação e ao Prefeito para inclusão foi aceita por todos os 

membros, sendo constituído um Grupo de Trabalho formado pela Coord. de Meio 

Ambiente, a ACEAATT, o grupo de Escoteiros e a munícipe sra. Vera Lucia, para a 

elaboração deste projeto. 

 

 A Ong. Caminho Verde informou que oficiou a Prefeitura e a SABESP a respeito do 

lançamento de esgoto no Córrego do Marsola, o que vem ocasionando transtornos e mau 

cheiro nos bairros cortados pelo mesmo. A Coord. do Meio Ambiente leu a resposta ao 

questionamento da Ong (em anexo). 

 

 A Enga Maria Candia questionou sobre uma ocupação que vem ocorrendo na área da 

Churrascaria Tordilho Negro, que seria de propriedade da Prefeitura. A sra Edna irá enviar 

a fiscalização ao local para verificar a denuncia. 

 

 Foi feita a proposta de iniciar um projeto de reflorestamento das áreas de captação de 

água em conjunto com a SABESP. Para tanto serão levantados mais dados para 

elaboração de uma proposta. 

 

  
 

As dezessete horas e quarenta minutos  a Coordenadora Geral, deu por encerada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 

 Murilo Martins Dias 
Secretário do CONDEMA 
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