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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

18/03/2014 

Ás dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia dezoito de março 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 

 Antonio Carlos Campelo –Suplente – Secretaria de Obras 

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

 Margarete A. M. Rubio – Suplente – Coord. de Fiscalização e Projetos 

 Murilo Martins Dias – Titular - Dir. de Habitação Social. 

 Maria Izilda O. Lenk – Suplente - Ong. Caminho Verde 

 Maria Candida de Carvalho – Titular ACEAATT 

 Paulo Joaquim – Titular – Ass. SOS Verde. 
 

Dando inicio aos trabalhos, a Coord. do Meio Ambiente, Lucia Helena Galdino 
informou: 

I. Serão enviados ofícios aos setores da Prefeitura membros do conselho, para que 
sejam refeitas as nomeações devido às alterações de cargos e a ausência de 
vários membros nas reuniões; 

II. Leitura do oficio da Ong. Caminho Verde, sobre a apresentação da minuta das 
alterações da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor, prazo até 
18/03/14 para resposta; 

III. Recebimento do oficio da Ong. Caminho Verde nomeando um novo Suplente, sra. 
Maria Izilda de Oliveira Lenk, substituindo o Sr. Mario Medina, que passa a titular 
no lugar da Srta. Natália Benite; 

 
Em relação às pendências das pautas anteriores, foram prestados os seguintes 

esclarecimentos: 
1. Plano de Resíduos – De acordo com a Coord. de Meio Ambiente, sra. Lucia, está 

sendo feita a chamada para a licitação, questionada pela sra. Maria Izilda sobre 
os prazos, o Sec. de Obras, Arqto. Murilo explicou que houve um atraso devido à 
troca de cargos na Secretaria de Obras; 

2. Plano de Saneamento – Informou-se que a empresa Quartzo, foi contratada e 
que está dando andamento na documentação junto a CETESB. O valor do 
contrato foi de R$ 129.000,00, sendo 18% do valor pago pela Prefeitura e 82% 
pela FEIHIDRO; 

3. Cooperativa de Reciclagem – apresentação do Sr. Odair Ferreira Jr. Como 
coordenador responsável pela cooperativa. A sra. Maria Candida questiona a 
divulgação e funcionamento dos serviços, sra. Lucia expõem a questão do 
material depositado nas calçadas fora dos dias de coleta.  
A sra. Lucia propõem refazer a divulgação, em especial junto as escolas e aos 
escoteiros, visando uma mobilização da sociedade, informa que dia 24/03 haverá 
capacitação dos Coordenadores de Ensino e que será proposto trabalhos com 
as crianças da rede Municipal. Foi proposta também a criação de convênios com 
entidades para a reciclagem de materiais, como a madeira. 

4. Foi sugerida a Coord. de Fiscalização, eng. Antonio Carlos, que seja feito um 
levantamento das borracharias do município, para que seja verificado como está 
sendo feito o recolhimento, armazenamento e descarte dos pneus. 

5. Projeto de Reflorestamento das APPs – Aguardando a apresentação da proposta 
pelo Sr. Medina. Iniciar plantio em áreas já determinadas. 

6. Guarda Municipal Florestal – a guarda não possui efetivo disponível, deve ser 
aguardada novas contratações; 

Finalizados os assuntos pendentes, passou-se a pauta do dia, observando –se que 
vários assuntos abordados pelas sugestões da Ong. Caminho Verde e pela ACEAATT se 
repetiam ou tratavam das pendências das reuniões passadas. Da pauta proposta foram 
discutidos os seguintes assuntos: 



 

CONDEMA 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
 

1. Semana de Meio Ambiente – foram propostos os seguintes trabalhos a serem 
desenvolvidos na semana, pela Coord. de Meio Ambiente, com o apoio da 
sociedade civil: 

 Sustentabilidade / Feira de Troca (crianças da rede Municipal de Ensino); 

 Envolvimento das escolas na semana, preparação de apresentações e 
trabalhos; 

 Feira de Adoção/ Feira do Verde, com apresentação de técnicas de 
compostagem, teto verde, etc. 

 Replantio de áreas de APPs, ação coletiva; 
2. Dia da Água – ficou a cargo de outro setor a preparação de atividades; 
3. Monitoração das áreas de Desmatamento, qual a posição da prefeitura quanto ao 

avanço do desmatamento ilegal no município;  
4. Situação da Fiscalização no Município – Foram levantadas as seguintes questões:  

 Não há fiscais suficientes para atender o Município; 

 No passado as ONGs. eram parceiras na fiscalização, hoje as denuncias não 
são verificadas; 

 Não estão sendo feitas ações por parte da Prefeitura 

 Sugestão para que seja marcada uma reunião do CONDEMA com o Prefeito; 

 Questionado como estão os andamentos dos trabalhos da Coord. de 
Fiscalização e Projetos, o eng. Antônio Carlos informou que o setor possui 
apenas um fiscal e um veículo para atender a demanda do município; 

 Sugestão para controle das denuncias, informando prazo para respostas das 
mesmas, caso a Prefeitura não se posicione a respeito, encaminhamento das 
mesmas ao Ministério Público; 

5. Denuncia feita a Prefeitura e não atendida – Derrubada de diversas árvores e 
comprometimento da rua, no Jd. Monte Alegre, devido à queda do asfalto.  

6. Fundo Municipal de Meio Ambiente – de acordo com informações, não há pois a 
cidade não possui uma Secretaria de Meio Ambiente; 

7. Criação de um protocolo de denuncias do CONDEMA, entre os conselheiros, para 
que sejam acompanhados os andamentos; 

8. Criação de Comissões para acompanhamento das denuncias; 
9. Lei de Anistia – qual o conteúdo da lei, verificar a questão das áreas verdes, solicitar 

ao Prefeito que envie ao CONDEMA, a minuta da lei para conhecimento e analise; 
10. Fiscalização, apoio do Executivo, aumentando o poder de fiscalização da Coord. do 

Meio Ambiente, passar para o CONDEMA as denuncias de irregularidades; 
Para a próxima Reunião Ordinária fica como pauta já definida:  
 Formatação do Protocolo de Denuncias; 
 Encaminhamento de denuncia das invasões da Estrada do Rossi; 
 Formação da Comissão para acompanhamento das denuncias; 
 Nomeações do Poder Executivo; 
 Apresentação da lista de presenças das reuniões do biênio 2013/2014; 
 Respostas dos questionamentos levantados; 
Questionada sobre o caso da rua 1º de dezembro, no Jd. Monte Alegre, a Srta. Ana 

Paula, da Coord. de Meio Ambiente, explanou sobre o caso, que o local já havia sido 
notificado, que o projeto deveria se adequar a existência de árvores nativas, foi colocado que a 
forma como foi realizada a terraplenagem não só causou a queda da árvore, como também 
comprometeu a estabilidade da via. Foi questionado qual as providencias tomadas pela 
prefeitura neste caso, Questionamento das providencias tomadas pela prefeitura. Foi solicitado, 
pelo Secretário de Obras, ao Coordenador de Fiscalização, eng. Antonio Carlos, que faça uma 
vistoria urgente no local para avaliação dos danos e riscos. Foi questionada a falta de suporte a 
Coord. de Meio Ambiente, a atuação do Engenheiro responsável pela obra e o 
acompanhamento desta; Ficou decidido que estes questionamentos deverão ser respondidos 
aos membros do CONDEMA na próxima reunião. 

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

 
 

   Arqta. Renata Matsumoto 
Secretária do CONDEMA 
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