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Ás dezesseis horas e vinte minutos do dia trinta de janeiro de do ano de dois mil e quatorze, teve 
início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na sala de reuniões da Diretoria de 
habitação Social. 

 
Estiveram presentes os seguintes membros: 

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

 Renata Matsumoto – Titular – Coord. De Fiscalização e Projeto. 

 Susie C. de S. Xarrua – Suplente – Sec. de Educação. 

 Murilo Martins Dias – Titular Diretoria de Habitação Social 

 Sidnéia Dias da S. Caçula – Titular – Ass. Conj. Habitacional São José. 

 Maria Cândida de Carvalho – Titular - ACEAATT. 

 Alvarinda Carvalho O. Teixeira – Suplente - Assoc. dos Corretores de Imóveis. 

 José Francisco Silva – Titular - Rotary Club C.L.P. 

 Luis Carlos Goes –Suplente - Ass. SOS Verde. 
 

Dando inicio aos trabalhos, a Coord. da Fiscalização e Projetos, Arqta. Renata Matsumoto, informou 
aos presentes sobre os principais casos em andamento no Município: desmatamento no Jardim América, 
Corte de Árvores na Rua Gregório Muniz, Desmanche irregular de veículos no Jardim Europa, 
desmatamento na Rua Humberto Cerezer, invasões de área e desmanches irregulares na área da Estrada 
da Bragantina, Est. Do Barrocão e Est. do Rossi e sobre a atuação da Policia Civil Ambiental no Município. 

O Sr. Evandro, membro da Ong. Caminho Verde, questionou a respeito da desapropriação da área 
da marginal do Rio Jundiaí para a duplicação da Av. Alfried Krupp, o Sr. Luis da Ass. SOS Verde também 
levantou questionamentos, Foi sugerido que os projetos sejam enviados para apreciação e avaliação do 
CONDEMA. 

Foi solicitado também que o CONDEMA seja incluído nas discussões de Projetos que envolvam 
qualquer interferência em relação ao meio ambiente. 
 Foi feita denuncia sobre descarte ilegal de terra na “área das Madres“, solicitou-se ao denunciante 
que fosse a Ouvidoria municipal formalizar a denuncia. 
 Verificou-se a necessidade do fechamento dos assuntos das pautas anteriores, o que será feito 
formalmente na próxima reunião. 
 O Sr. Sebastião, sindico do “Condomínio Chácaras Campo Verde”, juntamente com outros 
moradores, solicitaram um parecer sobre o caso da intervenção em área de APP. A Coordenadora do Meio 
Ambiente, Lucia Galdino, explanou sobre o assunto elucidando os fatos ocorridos. O Sr. Sebastião 
questionou a análise feita e solicitou que o CONDEMA faça uma vistoria no local. O mesmo foi informado da 
função do CONDEMA e que cabe a Prefeitura, através dos setores competentes, dar parecer e 
encaminhamento no caso, ao CONDEMA cabe fiscalizar se a legislação está sendo cumprida. O sindico 
expôs ainda, que a obra teve a aprovação dos condôminos em reunião. Questionado quanto a legitimidade 
do titulo de “condomínio” o mesmo não soube responder, ficou determinado que a Coordenadoria de 
Fiscalização e Projetos irá realizar um levantamento da documentação do loteamento para verificar a 
legitimidade do condomínio. 
 Ficou aberta a possibilidade de ser marcada uma reunião extraordinária, assim que a 
documentação estiver analisada. 

Às dezessete horas e trinta minutos a Coordenadora Geral, deu por encerada a reunião. 
 
 
 
 
 

   Arqta. Renata Matsumoto 
Secretária do CONDEMA 
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