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Às dezessete horas e dez minutos do dia vinte e cinco de Maio do ano de dois mil e dezessete 1 

(25/05/2017), teve início a XLI Reunião Ordinária da Gestão 2017-2020 do Conselho Municipal em 2 

Defesa do Meio Ambiente, na sala de Reuniões do Paço Municipal. ...................................................  3 

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS: .........................................................  4 

 Olin H. Brambilla – Escoteiros Ivoturucaia ..........................................................................................  5 

Maria Izilda Lenk – Secretária da Educação .........................................................................................  6 

Maria Karolina da Silva Tamberlini – CMAT .......................................................................................  7 

Joaquim César da Silva – Dir Hab Social ..............................................................................................  8 

Mario Medina- Caminhos do Bem.........................................................................................................  9 

André Queiroz – Caminho Verde ..........................................................................................................  10 

Vanessa Gentini-DAJ............................................................................................................................ 11 

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES CONVIDADOS: ...................................................  12 

Luiz Antônio da Silva – CMAT .............................................................................................................  13 

VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA E QUÓRUM: verificou-se a presença de sete (07) dos doze 14 

componentes do CONDEMA, ausentes a Secretária de Obras, Coordenadora de Fiscalização e 15 

Projetos, Paróquia Nossa Senhora do Rosário/Santa Luzia e ACEATT. EXPEDIENTES: A 16 

secretária Maria Izilda de Oliveira Lenk informou a todos a ausência da Coordenadora Fernanda 17 

Lobo por motivos profissionais. O conselheiro André comentou sobre o Movimento Urbanístico 18 

Integrado Regional (Emplasa) realizado pela Secretária de Desenvolvimento do Estado de São 19 

Paulo. Houve fraude só com pessoal de Jundiaí. A associação Caminho Verde foi eleita como 20 

suplente para coordenação dos trabalhos. Sugeriu-se que a Sociedade Civil fosse chamada para que 21 

Jundiaí não monopolize as diretrizes. O Sindicato De Engenheiros de Jundiaí. FIESP. Alegou que o 22 

processo não é legítimo. Encaminhará a apresentação que foi feita pela Emplasa. O Plano Diretor 23 

Urbanístico Integrado impactará os nossos Planos Diretores, alterando, inclusive, o municipal.  A 24 

convidada Maria Cândida demonstrou o interesse em apresentar projeto para educação ambiental, 25 

direcionada à coleta seletiva nas Escolas Municipais na próxima reunião. O Conselheiro Medina 26 

solicitou processo que está no jurídico. A secretaria Maria Izilda de Oliveira Lenk solicitou a 27 

mudança do dia de reunião para última quarta feira do mês. 28 

 2 TRAVESSA F: foi exposto que serão  montados grupos de trabalho para descentralização, 29 

conforme expos o subcoordenador Olin. Agora serão formados dois grupos de trabalho, juntamente 30 
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com a Viflon. Para que estes grupos possam realizar análises, que serão repassadas à plenária para 31 

que a mesma possa decidir sobre os fatos e possam tirar quaisquer dúvidas sobre os assuntos. Ao 32 

final todos os grupos emitirão seus pareceres, nomeando seus próprios relatores, sendo 33 

encaminhados para a plenária. Cabendo emendas por parte dos conselheiros, poderão fazer oitivas, 34 

o que irá facilitar os trabalhos. A secretaria Maria Izilda Lenk questionou se haverá prazo para o 35 

encaminhamento da conclusão dos estudos dos grupos. O Conselheiro André também lembrou a 36 

importância dos prazos, com dois ou três encontros entre os grupos, ficando o prazo final para 37 

apresentação dos relatórios em 30 dias. Prazo: 30 dias na próxima reunião ordinária, prorrogáveis 38 

por mais 30 dias, conforme solicitação do relator de cada grupo. Conforme o conselheiro Olin 39 

explanou, todas as discussões sobre os assuntos deverão ser feitos nos grupos de trabalho, sem a 40 

intervenção do Núcleo Condema. Deliberado por unanimidade que na próxima reunião ordinária 41 

deverá ser apresentado um relatório sobre cada assunto, pelo relator dos grupos. 42 

4. RESIDENCIAL TERRAS DE CAMPO LIMPO: Denúncia sobre cortes de árvores, a 43 

conselheira Maria Karolina esteve no local constatando as agressões. Deverão ser verificadas no 44 

processo todas as omissões da prefeitura. O loteamento é aprovado. Olhando a situação, há uma 45 

enorme degradação, há um córrego. Medina pergunta: Este projeto está de acordo com o estatuto da 46 

cidade. André: Tem autorização e terá que haver uma comissão da prefeitura. Tem CETESB, mas 47 

não há placa. Do processo, termo de compensação. A Conselheira Maria Karolina não encontrou 48 

nada da Prefeitura. Olin: não tem placa. Deverá haver um estudo do pontual. Medina: Não pode 49 

vender os lotes sem tudo aprovado. Segundo o Conselheiro André, a Lei nº 766 pode, até quatro 50 

anos antes. O subcoordenador. Olin diz que o incorporador vende os lotes para pagar a 51 

infraestrutura. Abertura de um processo pelo Condema. O conselheiro André diz que o Condema 52 

precisa fazer a denúncia aos órgãos municipais, estaduais e federais. Precisa-se de um relatório 53 

definitivo. A conselheira Maria Karolina propôs um grupo para loteamentos. Olin: para facilitar, o 54 

Condema oficia a SOP para efetuar uma fiscalização local. Deliberado por unanimidade o envio do 55 

ofício/Circular que deverá apresentar um relatório sobre o problema. O subcoordenador Olin ainda 56 

afirma que a única coisa que podemos fazer é solicitarmos uma fiscalização e envio de relatório 57 

para o Condema. O relatório ambiental já foi feito e deverá ser encaminhado para a SOP e para a 58 

fiscalização. O conselheiro Medina solicitou a planta deste loteamento prevendo que as áreas de 59 

APP deverão ser 30 metros. A proposta é que quaisquer encaminhamentos deverão ser feitos ao 60 

núcleo. Haverá Câmara de estudos para loteamentos, dentro do Condema. Poderá haver 61 

participação de pessoas de fora do Conselho para que possam somar com seus conhecimentos 62 

técnicos. Os pareceres serão levados ao Condema pelo núcleo de estudos para loteamentos 63 
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instalados e licenciados em Campo Limpo Paulista. Deverá ter um presidente que deliberará as 64 

pautas e deverá haver um relator. A convidada Maria Cândida diz que para os novos loteamentos 65 

deverão ser feitas normativas pelo poder público, seguindo regras. Olin: Núcleo de coordenação se 66 

compromete a Proposta de alteração do dia da reunião deverá ser feita por decreto. De quinta para 67 

quarta feira. Por aclamação, foi aprovada por unanimidade. 68 

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e seis minutos ocorreu o 69 

encerramento. 70 

 71 

Campo Limpo Paulista, 25 de Maio de 2017 72 
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