
ATA DE REUNIÃO 
 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: CONDEMA 
 
Data: 10/12/2009 – 18:00hs 
Sala de Reunião  - Paço Municipal 
 
Presentes na reunião: 
 
Neive Luiz Rodrigues Noguero – Membro Titular 
Genival  A. Joaquim – Membro Titular 
Marise Balieiro Nigro – Membro Titular 
Suely B. Velasco – Membro Titular 
Marilda  de Moraes – Membro Titular 
Maria Izilda de O. Lenk - Assistente 
Márcia Ap. Paes de Lima – Membro Titular 
Alcione Donate da Silva - Assistente 
Paulo Joaquim – Membro Titular 
Ângela  de S. Feitosa – Membro Titular 
Maria Constantin – Membro Titular 
Denis Roberto Braghetti – Membro Titular 
 

Comentado por todos - que um membro da comissão representante dos escoteiros 
estava ausente das reuniões. 

Reunião teve início as 18:15 hs com o número necessário de membros. 

• Paulo Joaquim sugeriu colocar na pauta  problema no “moinho“ – Km 50 
(aterro/nascente). 

Coordenador Neive lê a pauta do dia, e comenta sobre a ata da reunião do dia 
17/11/2009. 

Leitura ata do dia 17/11/2009 

• Para ser corrigido onde sele Ângelo alterar por Sra. Ângela,  

• Dra. Suely corrige leitura do artigo 10.º e não décimo. 

Coordenador Neive ponderou sobre a pontuação  do Município Verde/Azul,  

Irmã Maria questiona onde é encaminhado o lixo coletado no município e foi informada 
pela Engenheira Marilda que o mesmo vai para Aterro de Caieiras. 

 Foi sugerido pela Sra. Maria Izilda Lenk solicitar ao CATI cooperação para recuperar 
nascentes. 

Coordenador “Neive”, esclarece quais os métodos e subsídios para pontuação do 
Município Verde/Azul. 

Colocação do Estado de 563 municípios avaliados  nossa colocação foi 220, na região 
ficamos atrás de Jundiaí quer tem característica de cidade modelo 83 pontos, Campo 
Limpo Paulista com 78,27 pontos, importante  é termos condições de melhorar e 
estarmos na busca de melhoras ambientais para o nosso município. 



Dedé sugere de dever de casa  conhecer e verificar a importância do ICMS ecológico 
Marise – (ICMS ecológico), provem de verbas para ser aplicado nas reservas 
ambientais do município. 

Dedé sugere lixeira no entorno da cidade e Marise comenta que é grande o desafio 
tendo Jundiaí como espelho e crescendo  com qualidade, porém Neive comentou que 
teve municípios vizinhos com arrecadação melhor obtendo  pontuações menores que 
a nossa. 

Relatório nos mostra quais os objetivos que temos que atingir em 2010, município que 
ganha o certificado Verde/Azul obtém benefícios em pleito de verbas. 

Conferência Meio Ambiente 2010 

Proposta é de aguardar o calendário da Conferência Nacional para adequar a 
realização da nossa aos temas a serem abordados. A irmã Maria  sugere coletores no 
trem, pois as pessoas jogam lixo pelas janelas. 

Usina de asfalto – Eng.ª Marilda comenta que o Sr. Sérgio ira providenciar a execução 
das caixas de retenção de óleo de 30 à 40 dias. “óleo será coletado em uma caixa de 
captação própria” 

Paulo Joaquim comenta que a captação da caixa fica na tubulação, a preocupação é o 
resíduo o óleo que fica na mangueira e escorre (demonstramos fotos do local) 
“gancho”. 

A informação da Engª. Marilda satisfaz ao solicitado para captação do óleo na usina 
de asfalto (apurado e acatado pelos membros). 

Loteamento Vinhedos de Jundiaí – Sugestão Engª. Marilda –fazer vistoria no 
loteamento, trazendo  na próxima reunião relatório com o laudo da vistoria. 

Dedé fala e coloca a importância da proteção das nossas nascentes, então devemos 
nos preocupar mais, defendendo enquanto ONG´s, a educação ambiental, e 
população participar. (todos de acordo) 

Coordenador vai verificar quais os municípios vizinhos que tem  CONDEMA. 

Km 50 (Moinho) – filme disponibilizado pelo Sr. Paulo. 

Coordenador sugere oficio a Polícia Florestal para providencias e verificação das 
ações efetuadas no local (km 50), anexar CD com o vídeo, para que eles possam 
encaminhar a Agência Ambiental, ratificando os ofícios da ONG Caminho  Verde, 
solicitamos as cópias dos ofícios para anexar junto aos documentos (acatado), e 
informar que a situação esta se agravando. 

Assuntos gerais para discussão 

Marise falou sobre o processo do plano de Habitação Municipal Social, estratégia de 
ação, metodologia que será apresentado terça 15/12/2009 (18hs00min) na Câmara 
Municipal, convidando a todos para participarem. 



Coordenador Neive fala que o ROTARY sugeriu parceria para ação de Educação 
Ambiental. Coordenador menciona que estamos discutindo o melhor caminho para as 
ações do Meio Ambiente e o Vereador Denis colocou que este assunto realmente esta 
na pauta do Rotary em parceria com os escoteiros 

Engº. Denis quer saber sobre a coleta de lixo no acumulo e atraso na coleta. 

Engª. Marilda esclarece os procedimentos adotados; problema com sindicato, já 
resolvido. 

Próxima Reunião:  última  quinta-feira  do mês de Janeiro/2010, “28/01/2010” – 
lembrete – solicitamos sugestão de pauta para a próxima reunião. 

Irmã Maria pede para que avisemos ao Joãozinho da próxima reunião. 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião as 19h e 49 minutos, 

do qual foi lavrado esta ata que será  lida e aprovada na próxima reunião.     

 

 

 

Márcia Aparecida Paes de Lima 
Secretária do CONDEMA 

10/12/2009 


