
ATA DE REUNIÃO 
 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: CONDEMA 
 
Data: 03/03/2011 – 18:00 hs  
Sala de Reunião  - Paço Municipal 
 
Presentes na reunião: 
 
Neive Luiz Rodrigues Noguero – Membro Titular 
Marilda  de Moraes – Membro Titular  
Angela Feitosa - Membro Titular 
Pastor Wilson - Membro Titular  
Paulo Joaquim – Membro Titular 
Márcia Ap. Paes de Lima – Membro Titular 
Maria Izilda de Oliveira Lenk 
Natália Benite 
Denis Roberto Braghetti – Membro Titular 
 
 
Início da Reunião: 03/03/2011 às 18:19 hs. 
 
Reunião  
Assuntos: 
 

1.ª lixeiras – fixas 

 Figueira Branca – demolido a área da lixeira, e foi plantado arvores , irá 
ser colocado placa, 

 Solicitação da reunião do plano municipal de remoção de lixeiras do 
centro  “Pau-Arcado”,  motivo próximo ao curso d’água, 

 Moinho – Sr.ª Dedé quer fazer um trabalho de conscientização para a 
coleta de reciclável, porém solicita a coleta da usina “estudar formas”, 

 Sr.ª Dedé fala em fazer programa de reciclagem  no bairro Moinho afim 
de diminuir o volume de lixo, 

 Esgoto doméstico a céu aberto próximo a nascente, 

 Rever localização da lixeira do bairro do Pau Arcado; 

 Chácaras Novo Hamburgo – lixeira com volume muito grande de lixo, 

 Anexar ata de Reunião do dia 03/03/2011 (planta localização das 
lixeiras. 
 

  2.ª Usina de Asfalto 

 Neive e Eng.ª Marilda – Caixa de areia do esgotamento do óleo / inicio 
da execução da caixa de retenção do óleo ..............inicio da execução 
10/03/2011, também será discutido melhor a forma de uso da 
mangueira do óleo, motivos este é o desperdício deste óleo – 
abastecimento “problema ambiental será resolvido”. 
 

3.ª Transporte de Cargas Perigosas 

 Coordenadoria de transito responde que somente para as cargas acima 
do peso, cargas perigosas não tem legislação “sobre o assunto”, 
departamento de transito irá pesquisas sobre o assunto, 

 Eng.º Denis comenta sobre uma legislação para transporte de carga 
perigosa (gasolina), curso de reciclagem as empresas, 

 Eng.ª Mariçlda comentou para verificar junto ao comitê e CETESB; 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.º Ocupação de APP 

 Neive comenta “Projeto Prefeitura e Policia Militar”, sugere que se crie 
uma resolução do CONDEMA, sobre a ocupação em áreas de APP, 
com ação direta, e em cima dos maps elaborados para tal finalidade, 
montando assim um grupo de trabalho para essa elaboração. “Eng.º 
Denis” 

5.º Neive convida os membros para a Missa da Campanha da Fraternidade; 
6.º Plano Municipal será apresentado aos alunos das escolas Municipais 

 
Próxima reunião dia 31/03/2011 

 
 
Término da Reunião: 19:09 hs. 
 
 
 

Márcia Aparecida Paes de Lima 
Secretária do CONDEMA 

03/03/2011 

 


