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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

21/12/2017.  

 

Ás dezessete horas e cinqüenta e dois minutos do dia Vinte e Um de Dezembro 

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: 

 

 Márcia Andrade – Titular – Secretaria de Obras e Planejamento; 

 Maria Karolina da Silva Tamberlini – Titular – Departamento de Meio 

Ambiente e Turismo;       

 Joaquim César da Silva – Titular – Dir. de Habitação Social; 

 Guilherme Daumichen Mortati – Titular – Grupo de Escoteiro Ivoturucaia 

274º / SP; 

 Alan Zaborski – Suplente – ONG. Caminho Verde; 

 Wolfgang Merten – Titular- Rotary Club CLP; 

 Neive Noguero – Titular – Paróquia Santa Luzia. 

 

Estiveram presentes os seguintes membros suplentes: 

 

 Tainah Ap. Martins Baratella- Departamento de Meio Ambiente e 

Turismo; 

.     

Estiveram presentes os seguintes convidados: 

 

 César Toledo- ONG COATI; 

 Maria Cândida de Carvalho; 

 Wesley Roger Ramos- Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista; 

 Cristiano Garcia- Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista; 

 Olin Brambilla- Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista; 

 Marcelo- Associação de Moradores do Jardim Marajoara. 

 



 

CONDEMA 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

             Iniciou-se com a verificação de quórum, com a presença de sete 

dos doze membros que compõe o CONDEMA. Seguidamente, a convidada Maria 

Cândida solicitou que, além das Pautas, as Atas das próximas reuniões do Conselho 

fossem enviadas por e-mail, possibilitando aos membros a leitura prévia, otimizando, o 

tempo utilizado para realizar as leituras nas sessões. A sugestão foi bem recebida pelos 

demais membros presentes. 

                      A Coordenadora Márcia fez a leitura das Atas do dia Primeiro de 

Novembro de 2017, onde houve a alteração da entidade, a qual o Conselheiro Neive 

Noguero pertence, visto que o mesmo participa pela Paróquia Santa Luzia e não Nossa 

Senhora do Rosário, como constava na ata antes da correção. A ata da Reunião do dia 

Sete de Dezembro de 2017 também foi lida, porém, houve um erro atinente ao ano de 

documentação referente ao processo do calçamento no Bairro Vista Alegre, visto que o 

mesmo trata do ano de 2016 e não 2015, como constado na ata.   

                 Iniciaram-se as discussões pertinentes a pauta desta Reunião, ou seja, 

referentes a mudança da Lei Municipal nº 2009/2010 , que tange a Arborização Urbana 

no Município de Campo Limpo Paulista. Trata-se de alteração no artigo 23º, onde cita 

que toda supressão, avaliada pelo setor de Meio Ambiente Municipal, deve ser passível 

de compensação ambiental para que seja realizada. 

              Olin apresentou a proposta da mudança, justificando que a mesma é 

necessária, visto que, em casos de risco iminente, não existe segurança e tempo hábil 

para que o munícipe realize a compensação ambiental antes que receba a autorização 

para a supressão do indivíduo arbóreo, colocando, conseqüentemente, a situação como 

sendo de risco à vida. Deste modo, foi proposto que a Defesa Civil, acompanhado de um 

técnico habilitado do Departamento de Meio Ambiente, avaliasse a situação e autoriza-

se, de modo emergencial, sem a necessidade prévia de compensação ambiental por 

parte do munícipe. 

           O conselheiro Alan não concordou, disse que a compensação deve ser 

realizada, ainda que seja realizada posteriormente ao fato. O conselheiro Guilherme 

lembrou que a situação financeira de cada cidadão possui diferenças, sendo necessário 

que exista uma avaliação de cada caso para uma tomada de decisão mais coesa. O 

subcoordenador Neive ainda citou que, infelizmente, as pessoas acabam suprimindo as 

árvores mesmo sem possuírem autorização dos órgãos competentes. 
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     A Conselheira Maria Karolina acredita ser interessante a compensação 

posterior à emissão da autorização emergencial, necessitando avaliar os procedimentos 

adotados, como o número de árvores que seriam doadas ou plantadas pelo cidadão. 

O conselheiro Alan levantou a questão referente à compensação ambiental, 

acreditando que os infratores ambientais, ou seja, aqueles que suprimiram uma árvore 

sem autorização, teriam que ter uma compensação maior para realizarem. Citou ainda 

que deveriam estabelecer prazos para que o munícipe realize o plantio. A Convidada 

Cândida concorda, dizendo ser importante a rigorosidade na avaliação.  

A conselheira Maria Karolina disse que atualmente, quando o plantio é exigido no 

Termo de Compensação, o prazo para que o munícipe realize os cuidados com os 

indivíduos arbóreos plantados é de 03 anos, incluindo a entrega de relatórios 

semestrais. 

O convidado Olin sugeriu que se forma-se um grupo de estudos para que fossem 

realizadas mudanças na atual legislação. A ideia foi bem recebida pelos membros. Uma 

reunião extraordinária do Conselho será marcada para a primeira semana de Janeiro 

com a finalidade de discutir sobre o assunto. 

O convidado César, membro da ONG COATI, questionou sobre a falta de 

resposta, por parte do Poder Público, referente a uma denuncia, feita pela ONG, no final 

de Julho deste ano, relatando que um Munícipe invadiu e cercou área pública no Bairro 

Vila Olímpia, onde realizou a construção de uma horta. A Coordenadora Márcia Andrade 

citou que o processo encontra-se no jurídico para avaliar a questão, incluindo possível 

termo de permissão para o uso da área. Disse também que não foi observada supressão 

de indivíduos arbóreos no local, que a área é bem cuidada e que os moradores do local 

aprovam a horta, tanto que fizeram abaixo-assinado para que a ação não fosse 

descontinuada. O Convidado César disse não concordar, pois tal ação abriria brechas 

para que outros munícipes fizessem a mesma coisa. O convidado Olin afirmou que 

também não foi encontrado maus cuidados na área, que ela estava limpa e organizada e 

que tudo está sendo avaliado. O conselheiro Guilherme lembrou que seria importante 

definir as responsabilidades sobre a área por parte do cidadão que está cuidado da 

horta. O conselheiro Alan disse que deseja ver o processo para ter uma melhor 

avaliação sobre o assunto. O convidado César continuou dizendo que não concorda, 

ainda citando que nem todo morador concorda com a horta, tanto que alguns 
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procuraram a ONG para relatar o seu descontentamento perante o fato. A coordenadora 

Márcia propôs que o assunto seja debatido em uma reunião do Conselho. 

Nada mais havendo a tratar, às 19h25min (Dezoito horas e vinte minutos) ocorreu 

o encerramento, e esta vai por mim Márcia Andrade, lavrada e assinada e pelos demais 

conselheiros assinada após leitura e aprovação. 

 

Campo Limpo Paulista, 21 de Dezembro de 2017. 
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