
    

 

 
 

 

 

 

CONDEMA 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

ATA DA IV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

13/07/2015 

 

Às catorze horas e vinte minutos do dia treze de julho de dois mil e quinze, teve início a 

IV Reunião Extraordinária da Gestão 2015/2016 do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente na Sala de Reuniões do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros e convidados: 

• Ana Paula do A. de S. Rossi – Titular – ONG Caminho Verde 

• Celio de Cunha Penna – Titular – Paroquia Nossa Senhora do Rosário 

• Cíntia de S. de Gouveia – Suplente – Sec. Obras e Planejamento 

• Cristiano Anésio Vivo – Titular – Coord. Fiscalização e Projetos 

• Danilo Resende de Moraes – Titular – SAB Jardim Europa 

• Elaine Ap. Ferreira Leite – Suplente – Diret. Habitação Social 

• Juliana Santos Cunha – Suplente – Coord. Fiscalização e Projetos 

• Lucia Helena Galdino – Suplente – ONG Caminho Verde 

• Maria Candida de Carvalho – Titular – ACEAATT 

• Odair de C. Ferreira Júnior – Suplente – CMAT 

• Olin Hendrick Brambilla – Titular – Grupo Escoteiro Ivoturucaia 

• Susie C. de S. Xarrua – Titular – Sec. Educação 

• Sylvio Cordeiro Pontes Neto – Titular – Diret. Assuntos Jurídicos 

• Valter Batista de Oliveira – Titular – Sec. Obras e Planejamento 

• Vinicius Passarin Neves – Suplente – Diret. Assuntos Jurídicos 

Estiveram presentes os seguintes convidados 

• Adriano Prochowski – CMA 

• Atila Julio Almasy – Aercamp 

• Fernanda Lobo – Associação Caminho Verde 

• Ida Almasy – Aercamp 

• João Roberto Oliveira – Ecosoluções 

• José Riberto da Silva – Câmara Municipal de CLPta 

• Luís Antonio da Silva – Associação Caminho Verde 

• Maria Izilda de Oliveira Lenk – Associação Caminho Verde 

• Maria K. Silva - CMA 

• Osvaldo Cagliassi – Coop. Vida Nova 

• Silvana C. Marcelino – Coop. Vida Nova 

VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA E QUÓRUM: verificou-se a presença de quinze (15) 

conselheiros, estando representadas dez (10) dos doze (12) membros que compõe o 

CONDEMA, ausentes apenas a Secretaria da Educação e o Rotary Club CLPta. ABERTURA: 

procedeu-se a abertura dos trabalhos sob a presidência do coordenador geral do núcleo Sr. 

Sylvio Cordeiro Pontes Neto sendo secretariado pelo conselheiro Olin Hendrick Brambilla. 
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SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS:  o Decreto nº 6.357/2015 altera a representação do 

Poder Público, exercida por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Projetos, que passa a 

ser representada pelo Sr. Cristiano Anésio Vivo, como titular, e a Sra. Juliana Santos Cunha, 

como suplente. EXPLICAÇÕES ACERCA DO PMGIRS:  prosseguindo com os assuntos em 

pauta, foi dada palavra ao conselheiro Olin H. Brambilla que introduziu a temática do PMGIRS 

aos convidados visando melhor prepará-los à discussão vindoura. A convidada Fernanda Lobo, 

também prestou informações sobre o PMGIRS-CLPta e sua importância. LEITURA DA 

RESPOSTA ENVIADA PELA PROPARK:  estando todos os presentes devidamente instruídos 

acerca do assunto, foi feita a leitura da resposta da Propark Paisagismo e Ambiente Ltda aos 

catorze questionamentos formulados pela Associação em Defesa do Meio Ambiente e da 

Cidadania “Caminho verde”. QUESTIONAMENTOS DOS CONSELHEIROS: sendo realizada a 

leitura, foi dada palavra aos conselheiros do CONDEMA, iniciando pela Sra. Lúcia H. Galdino 

que, acerca da resposta ao 2º questionamento, disse que nunca foi convocada para qualquer 

reunião do Comitê Gestor e solicita documentos afetos às realizações das reuniões pelo 

referido comitê. Em resposta, o Sr. Adriano Prochowski diz que foram realizadas reuniões do 

citado comitê durante sua gestão, que se iniciou em março. Na mesma esteira, a conselheira 

Ana Paula aduz que a Sra. Renata Matsumoto, que é membro do referido comitê, nunca 

participou que qualquer das reuniões citadas pelo Sr. Adriano Prochowski. Acerca plano 

apresentado e lido, a conselheira Maria Cândida diz-se insatisfeita com a 

divulgação/participação popular e sugere que sejam retomadas as tratativas com todos os 

órgãos envolvidos, elencando, em sua fala, diversos pontos que considera importantes. A 

conselheira Ana Paula, declara que gostaria que o Sr. José Flávio Machado Leão estivesse 

presente na reunião para esclarecimento de dúvidas, bem como ressalta que em boa parte do 

diagnóstico, previsto no plano, elenca informações irrelevantes, inclusive com datas retroativas. 

Também no uso da palavra, o conselheiro Danilo expõe que faltam informações acerca de 

como foram feitas as coletas de informações pela empresa Propark. O conselheiro Célio de 

Cunha Penna também expõe sua insatisfação com o Plano. CHEGADA EM ATRASO:  a 

conselheira Susie, chega em atraso, dando então representabilidade à Secretaria da 

Educação. QUESTIONAMENTOS DOS CONVIDADOS:  a Sra. Ida Almasy, representante da 

emprea Aercamp, coloca-se desfavorável à implantação do Plano apresentado, visto que existe 

a proposta de implantação de um ecocentro em área vizinha à sua empresa. Bem como expõe 

que, a despeito dos 45 anos de atuação da Aercamp na cidade, não lhes foi dada oportunidade 

para expor suas opiniões. O Sr. Atila Almasy, expõe que na área apresentada para construção 

do ecocentro (atual usina de alfalto) há uma nascente, e que a própria usina de asfalto está 

irregular. RESPOSTA GERAL:  o senhor Adriano Prochowski, atendendo aos questionamentos, 

expõe que a implantação da PMGIRS ocorrerá de forma gradativa, considerando a 

disponibilidade de recursos e materiais da Administração Municipal, mas que, em curto prazo, 

o ganho ambiental é expressivo, como já demonstrado nas cidades de Botucatu e Várzea 

Paulista. Finaliza dizendo que o plano é algo dinâmico e a mora em sua aprovação traz mais 

malefícios à população. VOTAÇÃO:  em regime de votação, nos termos do artigo 12, parágrafo 

2º, sendo instalado o quórum de onze (11) entidades devidamente representadas, o 
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CONDEMA, por maioria simples, posicionou-se como INSATISFEITO com os argumentos 

apresentados pela Propark. E decide em oficiar a empresa para que preste maiores 

esclarescimentos sugestivos de melhoria. CONVOCAÇÃO:  o Coordenador Geral convoca uma 

reunião extraordinária para o período vespertino do dia 16/07/2015. ENCERRAMENTO:  nada 

mais havendo a tratar, às 16h50min ocorreu-se o encerramento, e esta vai por mim, Olin 

Hendrick Brambilla, lavrada e assinada, e pelos demais conselheiros assinada, após leitura e 

aprovação. 
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Odair de C. Ferreira Júnior 

Conselheiro 

 

Susie C. de S. Xarrua 

Conselheira 

 

Valter Batista de Oliveira 

Conselheiro 

 

Vinicius Passarin Neves 

Conselheiro 


