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Às quinze horas e quarenta (15h40min) do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e dezesseis 1 

(15/12/2016), teve início a II Reunião Administrativa do Conselho Municipal em Defesa do Meio 2 

Ambiente, na sala de Reuniões do Paço Municipal. Reuniram-se os conselheiros da Lista de 3 

Presença anexa para tratar os seguintes assuntos. 1. PROCESSO Nº 7884/2016 – CERTIDÃO DE 4 

USO DO SOLO: o processo possui como requerente o Mercado São José, o qual se faz presente na 5 

pessoa do Sr. Vladison B. de Mello, o qual expõe que o mercado foi feito em 1984 e agora quis 6 

ampliar o estacionamento. Em virtude da obra ter avançado sobre área de preservação permanente 7 

foi feito uma denúncia e a polícia ambiental compareceu ao local, lavrou multa e recomendou que a 8 

regularização perante a CETESB, desta forma os procuradores do mercado solicitaram à prefeitura 9 

uma atualização da certidão e que, como a prefeitura não é órgão licenciador não cabe a ela a 10 

apreciação técnica da temática ambiental devendo ater-se às questões urbanísticas e demais matérias 11 

afetas ao Plano Diretor e que, dessa forma, a concessão da certidão pela prefeitura, se observadas as 12 

normas municipais, não a responsabiliza naquilo que é atinente na área ambiental. A convidada 13 

Maria Candida lembra que de acordo com o Plano Diretor deveria haver naquele local uma área não 14 

edificável, de forma que, se a prefeitura conceder a certidão estaria contrariando a própria legislação 15 

municipal; também expõe a lei 9.505 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicadas 16 

ao caso, destacando a responsabilidade dos servidores envolvidos e de suas decisões. O Sr. Dr. 17 

Sebastião, representante da 33ª Subseção da OAB/SP no CONDEMA, expõe que não compete à 18 

prefeitura a apreciação de crimes ambientais, mas sim à Polícia Ambiental e ao Ministério Público, 19 

dessa forma, não poderia ela ser responsabilizada pelo dano ambiental, desta forma a concessão da 20 

certidão não ensejaria a presunção de que a prefeitura seria conivente com a prática delituosa. 21 

PROGRMA MUNICÍPIO VERDE-AZUL: o município ficou com 48 pontos, a mesma do ano 22 

anterior, mas subiu 56 colocações. 23 

AVISOS FINAIS: ato contínuo o Secretário informa que foi criado grupo de e-mails para melhor 24 

comunicação dos conselheiros e pede para que os que não estiverem recebendo os e-mails 25 

informem seus respectivos e-mails. Em continuação a Sra. Maria Candida informa aos conselheiros 26 

que existe solicitação da promotoria em aberto e que deveria ser respondida pelo CONDEMA 27 

depois de ouvida a Plenária. 28 
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