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         ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

01/11/2017 

.  

Ás dezessete horas e quarenta minutos do dia primeiro do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezessete, teve início a reunião do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente, na sala de reuniões do Paço Municipal. 

Estiveram presentes os seguintes membros titulares: 

 

 Márcia Andrade – Titular – Secretaria de Obras e Planejamento; 

 Maria Karolina da Silva Tamberlini – Titular – Departamento de Meio 

Ambiente e Turismo; 

 Amábili Aliano Caramori – Titular – Divisão de Obras Particulares; 

 Cristina Martins Pereira- Suplente-Departamento de Habitação Social 

 Mario Medina – Titular – ONG Caminhos do Bem; 

 Wolfgang Merten – Titular- Rotary Club CLP; 

 Neive Noguero – Titular – Paróquia Santa Luzia. 

 

              Estiveram presentes os seguintes membros suplentes: 

 

 Cristina Martins Pereira – Suplente – Dir. de Habitação Social; 

 Tainah Ap. Martins Baratella- Departamento de Meio Ambiente e 

Turismo; 

 Francisco Matioli- Rotary Club CLP.      

 

               Estiveram presentes os seguintes convidados: 

 

 César Toledo- ONG COATI; 

 Maria Cândida de Carvalho 

 Cristiane R. Dos Santos- EMEF Poli Dorta; 

 Patrícia de C.Diniz Furoni- EMEF Poli Dorta; 

 Maria Ap. Santi de Almeida- EMEF Poli Dorta; 

 Anika Hauser- Ervas Finas 
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            Iniciou-se com a verificação de quórum, com a presença dos 07 membros 

que compõe o CONDEMA, sendo seis deles titulares e um (01) suplente. Seguidamente, 

a Coordenadora Márcia abriu a sessão realizando a leitura da ata da reunião do dia 01 

de Novembro de 2017, sendo que após a leitura da mesma, o conselheiro Neive 

Noguero, corrigiu a informação sobre a entidade a qual pertence, sendo que o mesmo 

participa como membro pela Paróquia Santa Luzia e não pela Paróquia Nossa Senhora 

do Rosário, como consta na referida ata. 

           O Conselheiro Medina levantou a questão sobre a falta de legitimidade da 

ultima reunião, visto que, segundo o regimento interno, na ausência dos membros que 

compõe o Núcleo Coordenador, a sessão deve ser presidida pelo membro mais velho. 

Acreditando ser justa a afirmação, a Coordenadora Márcia verificou e constatou que o 

membro mais velho que compõe o conselho é o Senhor Wolfgang, representante do 

Rotary Clube Campo Limpo Paulista. O Conselheiro Medina disse que vai enviar oficio, 

para que, de modo formal, a questão fosse explicada. 

          Foi realizada a leitura do informe de cancelamento da reunião que deveria 

ser realizada no dia 30 de Novembro, porém a mesma havia sido adiada por conta do 

falecimento de uma funcionária da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. Todos 

os membros e suplentes foram avisados do cancelamento da referida, tanto através de 

contato telefônico quanto por e-mail. Após a leitura de ambos os documentos, os 

membros presentes assinaram apenas o informe, entanto, portanto, cientes do 

mesmo.Com relação a Ata do dia 01 de Novembro de 2017, o documento será 

modificado, objetivando alterar a entidade civil a qual o Conselheiro Neive pertence.A 

citada Ata será aprovada, portanto, na próxima reunião. 

       A Conselheira Suplente Tainah pediu aos membros que confirmassem o 

recebimento dos emails enviados pelo núcleo coordenador, para que desta forma 

houvesse a certeza de que todos estão cientes dos informes. 

      Foi realizada, então, a leitura da pauta, sendo que, devido ao pedido das 

convidadas, direção e coordenação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Poli 

Dorta e a representante da empresa “Ervas Finas”, o assunto sobre o projeto “Dias Mais 

Verdes- Hortas Escolares” , foi transferido para o primeiro lugar da pauta, sendo 

discutido no inicio. Todos os membros presentes concordaram com a mudança. 
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  A membro suplente Tainah explanou sobre o citado projeto, realizado como 

piloto na Escola Poli Dorta, desde a sua concepção até a fase atual. A Coordenadora 

Márcia citou que há a pretensão de expandir o projeto para outras Escolas Municipais. 

Devido ao problema técnico apresentado pelo equipamento de mídia da Sala de 

Reuniões Municipal, os slides não puderam ser apresentados, entretanto, a convidada 

Cristiane, Diretora da Escola Poli Dorta, mostrou as fotografias do plantio, colheita e dos 

alunos da Instituição consumindo as hortaliças da própria horta. A Coordenadora Márcia 

abriu a palavra para as representantes da Escola, que relataram sobre a grande 

satisfação que tiveram ao serem contempladas com a implantação da horta e o quanto a 

idéia foi bem recebida pelos alunos. A representante da Empresa “Ervas Finas”, que, 

gentilmente fez a doação das hortaliças, também deu o seu depoimento sobre o projeto, 

dizendo-se feliz por ter participado e colocando a empresa como parceira para as 

próximas etapas do projeto, além de convidar todos presentes à conhecer as instalações 

da empresa. 

A convidada Cândida citou as questões hídricas e a compostagem envolvendo as 

hortas. Sobre a questão da compostagem, a Coordenadora Márcia citou que a Prefeitura 

enviou projeto ao Ministério do Meio Ambiente para concorrer verba, objetivando 

estruturar o processo de compostagem no município e, apesar de não termos sidos 

contemplados, a Coordenadora prosseguiu a fala, dizendo que há interesse da 

administração pública em realizar o projeto de compostagem, convidando, inclusive, a 

citada, que possui projeto semelhante, para ser parceira da Prefeitura nesse assunto. 

Iniciaram-se as discussões sobre o plantio de árvores realizado na Área de 

Preservação Permanente (APP) no córrego do Carrapato, localizado no Jardim Vista 

Alegre, neste Município. A Conselheira Maria Karolina deu o parecer sobre o assunto, 

explicando que o plantio está sendo realizado em fases e que o mesmo está sendo feito 

em decorrência da construção de calçamento público, visto que para que isto ocorra, é 

necessária a supressão dos indivíduos arbóreos que estão plantados no local onde a 

obra será feita. A conselheira ainda citou que tanto o calçamento quanto o plantio foram 

aprovados pelo CONDEMA e também pela CETESB, estando, portanto, dentro das 

normas legais estabelecidas. Ressaltou que o calçamento foi um pedido dos moradores 

do Bairro, representados pela Associação de Moradores do Vista Alegre, confirmado 

através de documentos oficiais e abaixo assinado, além de ter sido exigido pelo 

Ministério Público.A Coordenadora Márcia pediu apoio dos presentes, pois houve 
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resistência por parte de algumas pessoas que não desejam a ação pelo fato da mesma 

impossibilitar o estacionamento de veículos na área.Houve o relato sobre um senhor que 

realiza serviço de colocação de placas publicitárias, cuja algumas delas estavam 

dispostas na mesma área. Foi colocado, inclusive, que a resistência foi tanta, que 

culminou em agressão física a um funcionário da Diretoria de Transito, além de ameaças 

proferidas à fiscal de posturas, Amabili, que também é membro do Conselho. A mesma 

deu o seu depoimento, expondo que houve a necessidade de fazer um Boletim de 

Ocorrência como forma de preservação de sua integridade. 

O Conselheiro Medina disse que recebeu reclamações de alguns moradores do 

Bairro que estão descontentes com a supressão das árvores que será realizada para 

que seja feito o calçamento. O mesmo citou que não concorda com a supressão das 

referidas, afirmando que sempre esteve presente nas reuniões do Conselho e que não 

se lembrava da aprovação, tanto do calçamento quanto do plantio, dizendo, ainda que 

se estivesse presente, jamais apoiaria tal ação. Ainda afirmou que existem alternativas 

para a construção, sendo que estas preservariam as árvores. A Coordenadora Márcia e 

a Conselheira Maria Karolina disseram que sugestões serão aceitas e que, dependendo 

do caso e após estudos serem feitos, talvez o projeto inicial possa ser modificado, 

convidando o Conselheiro para uma visita na área. 

Medina continuou dizendo que não concorda e que deseja ver a ata da reunião 

onde o calçamento foi aprovado. A conselheira Maria Karolina citou que em 2016, o 

então Coordenador Olin Brambilla assinou despacho para a CETESB, atestando a 

aprovação do assunto pelo Conselho. 

O segundo item da pauta explanou o fim do contrato entre a Cooperativa Vida 

Nova e a empresa ThyssenKrupp Metalúrgica, visto que a mesma pretende vender os 

seus resíduos, conforme foi explicado pela Coordenadora Márcia.Seguiu-se o debate, 

onde foi exposto que a Cooperativa possui diversos problemas de gestão. A convidada 

Cândida e o Conselheiro Medina citaram que a coleta não passa em todos os Bairros e 

Cândida afirmou que o poder público deveria fazer leis, disciplinando as ações e 

ampliando a coleta. 

Fechando os assuntos da pauta, o Subcoordenador Neive Noguero falou sobre os 

problemas envolvendo loteamentos irregulares no Bairro do Moinho. O Conselheiro 

Medina disse que se deve fazer um oficio ao Diretor da Habitação para que este também 

possa auxiliar na questão. A Coordenadora Márcia disse que o mapeamento das áreas 
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está sendo feito e explicou que, no caso das áreas públicas, a Prefeitura pode pedir 

reintegração de posse, e, no caso das particulares, os proprietários devem ser 

notificados. A Coordenadora aproveitou e pediu ajuda aos presentes para que os 

mesmos auxiliem na questão. O Conselheiro Medina afirmou que possuía plantas e 

fotos do local e que iria entregar cópias de modo oficial, citando ainda que irá levar o 

caso ao Ministério Público e que as obras existentes devem ser embargadas, assim 

como deve ser colocadas placas para evitar que outras pessoas comprem lotes em 

áreas irregulares. 

O Conselheiro suplente Francisco Mattioli falou que existe situação semelhante 

na Estrada Cassatela e que tal provoca insegurança aos moradores locais. 

O conselheiro Medina também questionou sobre quem seria o atual responsável 

pelo Departamento de Meio Ambiente e Turismo. A Coordenadora Márcia explicou que, 

depois da reforma administrativa, não existe mais Coordenadoria, esta se tornou um 

Departamento, sendo que ela assume o posto de responsável pelo setor até a chegada 

do novo Diretor, em meados de Março. O Senhor Olin Brambila, advogado e funcionário 

da Secretária de Assuntos Jurídicos, esclareceu como funciona o setor depois da 

reforma, citando que, outrora Coordenadoria, atualmente se tornou Departamento e que 

dentro do mesmo existe a Divisão de Bem Estar Animal. O convidado, além disso, 

afirmou que foram criados cargos dentro do Departamento, porém, não 

necessariamente, essas vagas precisam ser preenchidas. 

A Conselheira Márcia disse que é engenheira civil formada e que possui pós-

graduação na área ambiental, estando apta para assumir o posto de responsável até a 

chegada do novo Diretor. Ainda elogiou a equipe do Departamento de Meio Ambiente e 

Turismo, declarando que a mesma tem formação e competência, citando que os 

relatórios, referentes ao caso da Colina, foram elogiados pela Promotoria. 

Nada mais havendo a tratar às 18h55min (Dezoito horas e Cinqüenta e Cinco 

minutos) ocorreu o encerramento, e esta vai assinada pelos demais conselheiros após 

leitura e aprovação. 

 

Campo Limpo Paulista, 01 de novembro de 2017. 
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