
 

 

Ao  

Síndico 

Conselho Deliberativo 

 

Constituição da Comissão de Meio Ambiente do CPEA 

 

 

Vimos através desta , solicitar a constituição da Comissão de Meio Ambiente do Condomínio 

Parque Encontro das Águas, conforme capítulo XIV, artigo 40 : "As comissões são órgãos 

executivos nomeados pelo síndico, com tarefas específicas, constituídos de condôminos 

residentes, com mandato gratuito." 

A Comissão está sendo formada inicialmente pelos condôminos residentes : Hermes José - 

Quadra G, lote 28 e Virginia Pino - Quadra M, lote 04. 

Esta comissão já trabalha extra oficialmente com ações voluntárias de Hermes desde 2016 e 

desde agosto de 2018 , ações conjuntas com Virginia M4, Felipe ( inquilino) D01 e apoio da 

administração através de Martins, Marcelo Sabaliauskas, biólogo Marcelo Sarmento e Luiz 

Machado(síndico) . 

 

O CPEA está inserido numa área de Mata Atlântica que é um dos biomas brasileiros de maior 

biodiversidade e apresenta grande relevância ecológica . A necessidade de um meio ambiente 

preservado é essencial para a manutenção e qualidade de vida. 

Para isso reexaminamos as questões críticas relativas ao meio ambiente do CPEA e 

reformulamos propostas realísticas de abordagem, as quais descreveremos abaixo as 

principais medidas e planos de ações sugeridos. 

♻Manutenção e conservação das mudas plantadas; 

♻️Construção de  micro florestas em nossas praças; 

♻Identificação da Fauna e Flora das praças, trilhas, manguezal, bosques e áreas coletivas 

arborizadas; 

♻Segurança e Manutenção da área do Manguezal ; 

♻Bosque - Reserva e Quiosque:  

1- Aperfeiçoar na Trilha um acesso para passeios, com pontos de repouso, identificação com 

placas das espécies arbóreas existentes e de animais silvestres, assim como de placas de 

localização e sinalização no interior da Trilha; 

2- Reflorestamento; 

3-Combate a pescadores, caseiros e outros funcionários de lotes, que tem realizado ações 

predatórias constantes e frequentes em nossas áreas. 



 

 

♻Avaliação das Barragens 01,02,03 e 04; 

♻ Animais silvestres: cuidado e proteção; 

♻Criação de um horto de mudas; 

♻️Previsão mensal de um valor orçamentário ; 

♻️Coleta Seletiva 

 

Com a evolução das atividades enumeradas poderão ser adicionadas outras de acordo com os 

objetivos iniciais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 


