
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA -COMDEMA - 

BIÊNIO 2021/2023 - 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - ON-LINE GOOGLE MEET 

 

Aos 16 de dezembro de 2021, com início às 09h15, realizou-se on-line no aplicativo 

Google Meet, devido à pandemia do COVID-19, a reunião do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA - biênio 2021/2023, conduzida pelo Professor 

Joaquim Gilberto de Oliveira, Presidente, com a presença dos Conselheiros: Adriana 

Bertolini, Ana Elisa Cardoso do Nascimento, André Monteiro, Beatriz Helena de 

Andrade Maia, Carlos Alberto Rezende, Carolina Marques Suppioni Bertelli Ferreira, 

Carolina Mastrorosa Mourão, Daniela Fernanda de Toledo, Davison Franco de Oliveira, 

Elenice Mouro Varanda, Fabiane Furukawa, Fabiano Antônio Sperendio, Fábio Brunholi, 

Felipe Morais Del Lama, Frederico Pereira de Lima, Gabriela Catherine Araújo, Michele 

Aparecida Cerezer, Marcus Vinicius Valle Júnior, Maria Cristina Muñoz Franco, Marta 

Aparecida Franco, Maurício Richieri, Michele Consolmagno, Nádia Zacharczuk, 

Osvaldo Rubio Júnior, Paula Trambaiole Lima, Priscilla Santana de Moraes, Rafael 

Augusto Valentim da Cruz Magdalena, Rodrigo Barazza de Paula e Salvador Markowicz 

Neto. Nesta reunião também estiveram presentes: Cláudio Zago Júnior, Cleber Caner, 

Monique Darrieux, Gerson Aparecido, Maria Júlia Costa, Fernanda Franco, Fábio 

Campos de Lima, Wilian Lírio e Antônio Marcos. O Conselheiro Dilnei Giseli Lorenzi 

justificou sua ausência. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente deu boas vindas a todos 

e atestando o quórum legal para deliberações abriu a reunião informando que a mesma 

estava sendo gravada. Pediu que os presentes colocassem o nome e a entidade que 

representavam no chat para registro da presença, inclusive as pessoas que não fazem parte 

do Conselho. Como primeiro item da pauta o senhor presidente colocou em votação a ata 

da quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 

Bragança Paulista - COMDEMA, biênio 2021/2023. Pediu a dispensa da leitura e abriu a 

palavra aos conselheiros para manifestações. Solicitou que se as alterações fossem apenas 

ortográficas ou de qualquer outra correção que não alterasse o conteúdo, deveriam 

encaminhá-las no e-mail oficial do Conselho. Não havendo considerações, colocou em 

votação a ata que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao 

próximo item da pauta - Assuntos de Interesse dos Conselheiros - O Conselheiro Salvador 

Markowicz Neto perguntou sobre a portaria de extensão do prazo para o Grupo de 

Trabalho do Aeroclube e se foi incluído o novo membro. Pelo Presidente foi dito que já 

solicitou a confecção da portaria à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e que após a 

reunião verificaria a publicação. Em seguida o Conselheiro Fabiano Antônio Sperendio 

fez uma apresentação sobre o Refúgio da Vida Silvestre – Residencial das Ilhas. A Lei nº 

9985 de julho de 2020 prevê a criação de Unidade de Conservação que pode ser de cinco 

maneiras: Estações Ecológicas; Reservas Biológicas; Parques Nacionais; Monumentos 

Naturais; Refúgios da Vida Silvestre. O Plano Diretor de Bragança Paulista aprovado em 

2020 no capítulo VI, artigo 118 contempla Refúgio da Vida Silvestre. Apresentou mapa 

com as duas áreas identificadas. Área 1 com 66.000m², área 2 com 12.000m²- total= 

78.000m² cuja proposta é transformar em Refúgio da Vida Silvestre a área 3 com 

160.000m² que não sabe se é pública. Apresentou duas propostas: Estudo e criação de 

uma UC - Refúgio da Vida Silvestre no Bairro Residencial das Ilhas compreendendo uma 

área de 78.000m² e Estudo da área 3 para futura ampliação da UC - Refugio da Vida 



Silvestre. Propôs o encaminhamento de uma deliberação do COMDEMA para que a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente que inicie estudos sobre a possibilidade de 

criação desta UC. A Conselheira Elenice Mouro Varanda parabenizou o Conselheiro 

Fabiano Antônio Sperendio e comentou sobre uma grande área verde nas proximidades 

que também poderia fazer parte da proposta. Indagou sobre a conclusão do Plano de 

Manejo dos Parques Municipais. O Presidente compartilhou uma pasta com os decretos 

de criação das Unidades de Conservação para fomentar o Plano de Manejo dos parques. 

Comentou que, enquanto não houver um Plano de Manejo ou um Conselho Gestor das 

Unidades de Conservação, O COMDEMA é responsável por elas. A Conselheira Beatriz 

Helena de Andrade Maia parabenizou a proposta do Conselheiro Fabiano Antônio 

Sperendio por observar as possíveis Unidades de Conservação dentro da área urbana e 

propôs a criação de um grupo de trabalho para entender melhor os decretos, onde estão 

localizadas as áreas de conservação e para dar encaminhamento às ações. Pelo Presidente 

foi solicitado que na primeira reunião ordinária de 2022, a Conselheira Beatriz Helena de 

Andrade Maia faça novamente a proposta de criação do GT que estará aberto para a 

participação de todos os munícipes de Bragança e região para quem sabe já criá-lo no 

início de 2022. O Conselheiro Rodrigo Barazza de Paula pediu a palavra para parabenizar 

os estudos realizados e aproveitou o momento para comunicar seu afastamento do 

COMDEMA durante o ano de 2022 por motivo de formação pessoal e profissional. 

Agradeceu a todos os Conselheiros que sempre ajudaram e comentou que estará, mesmo 

distante, a disposição. O Presidente, em nome do COMDEMA, agradeceu a participação 

do Capitão Barazza e disse que a Sargento Priscilla honra a corporação dentro do 

Conselho. Fabiano Antônio Sperendio agradeceu os elogios recebidos e fez um 

agradecimento especial à professora Adriana Bertolini pelo retorno dado aos 

questionamentos feitos por ele anteriormente a reunião do COMDEMA. A Conselheira 

Nádia Zacharczuk parabenizou o Fabiano Antônio Sperendio pela iniciativa e disse que 

é quase 100% de certeza de que a área demonstrada por ele é pública, porém, a dúvida 

está sobre a área verde fruto do loteamento do Central Park e que há inclusive uma 

proposta de Parque Urbano em uma dessas áreas.  Sobre o Plano de Manejo, Nádia 

Zacharczuk disse que o Plano de Manejo para o Parque das Araucárias e Petronilla já está 

contratado O Presidente do COMDEMA disse ter bastante interesse em acompanhar a 

elaboração do Plano de Manejo dessa unidade, que é a primeira do nosso município. Fabio 

Campos de Lima, munícipe participante da reunião, colocou alguns pontos para 

discussão. Primeiro: Possibilidade do COMDEMA publicar em redes sociais, seus atos. 

Segundo: Possibilidade de estudo sobre mortes de animais silvestres na região do Jardim 

Público. Comentou que as grades ali existentes dificultam o retorno dos animais ao seu 

habitat. Terceiro: Que o COMDEMA opinasse nos contratos de obras de impacto 

ambiental da prefeitura. Quarto: Averiguação sobre animais com deficiências que estão 

na Faros D’Ajuda em estado precário. Em reposta, o Presidente comentou que o 

COMDEMA está usando o site oficial da Prefeitura para organizar atas, convocações e 

pautas. Além disso, todo o passado do COMDEMA com relação às atas, deliberações e 

resoluções também estarão, em breve, neste mesmo meio. Assim como as organizações 

futuras deste conselho. Com o consenso da plenária pode ser feito um ofício à prefeitura 

para publicações através das redes sociais. Com relação ao fechamento do Jardim Público, 

e em atendimento a solicitação feita por e-mail pela munícipe Fernanda Franco, a 

secretária do Meio Ambiente Nádia Zacharczuk disse que tomou providência junto a 

Secretaria de Obras e o tapume já foi retirado porque ele criava uma barreira para 

passagem dos animais. Em relação ao gradil nos pontos onde os animais costumam 



circular, tem uma passagem por baixo do mesmo e se forem detectados outros pontos 

também serão feitas aberturas. Sobre as espécies de animais não rasteiros mencionados 

pelo munícipe Fábio Campos de Lima, a secretária disse que é possível fazer um estudo 

para equacionar o problema e sobre a divulgação dos atos do COMDEMA, também 

mencionada pelo munícipe Fábio Campos de Lima, a secretária do Meio Ambiente Nádia 

Zacharczuk informou que já existe um trabalho para publicação no site oficial da 

Prefeitura  e que em relação à uma rede social específica do COMDEMA será necessário  

pessoas para administrá-la, o que dificulta por todos os conselheiros serem voluntários. 

O Presidente disse que o suporte administrativo é da prefeitura. Que seria muito 

importante conseguir publicar através dos canais oficiais da Prefeitura. Monique Darrieux 

esclareceu que o gambá tem característica de escalada, sobe em postes, árvores e é 

extremamente adaptado ao meio urbano e que provavelmente sua morte não foi por não 

entrar no Jardim Público. Que, antigamente a grade já existia e chegava ao chão, não 

impedindo que os animais adentrassem no espaço. Pelo Presidente foi dito que o 

município precisa pensar em um cercamento de uma região rica em árvores que pode ser 

refugio de fauna, de uma maneira mais sustentável. Que os moradores querem que o 

município tenha um olhar para proteger esses bichos que entram e saem do Jardim 

Público. O chefe da Divisão de Bem Estar Animal, Cláudio Zago Júnior esclareceu que 

existe um canal específico para denúncias e que em nenhum momento, denúncia ou 

informação sobre animais mortos foram encaminhados para esta divisão. Que, na região 

do Jardim Público existem outras áreas verdes que servem de moradias dos animais e que 

estes, podem ter sidos atropelados, envenenados ou outras situações que os levaram a 

óbito e que a Divisão de Bem Estar Animal não teve conhecimento. Informou que a partir 

de 03 de janeiro de 2022, a Divisão de Bem Estar Animal estará compartilhando assuntos 

pertinentes em rede social criada pela própria divisão, a respeito de doação e até mesmo 

esclarecimento sobre outras medidas que podem ser realizadas pela população. A 

Conselheira Elenice Mouro Varanda colocou a associação da qual ela participa a 

disposição do munícipe Fábio Campos de Lima para denúncia ou esclarecimentos. Falou 

também sobre os contratos das obras do município que o COMDEMA só fica sabendo 

depois da obra já iniciada, o que gera denúncias, demora e provoca prejuízo aos animais. 

Apresentou fotos do Lago do Orfeu mostrando os problemas lá existentes como lixo, corte 

de árvores e aterro. Comentou que os bambus existentes no local precisam ser retirados e 

que não há aplicação da lei visando à proteção do Meio Ambiente. A Conselheira Ana 

Elisa Cardoso do Nascimento disse achar importantíssimo o passa fauna aéreo. Que, é 

urgente se pensar no que fazer com o animal silvestre em atendimento de emergência. 

Cláudio Zago Júnior disse que já houve uma reunião com o Jorge Bélix, presidente da 

Associação Mata Ciliar, para criação de CRAS no município. Que, a Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente fez contato com a associação e na próxima terça-feira, a título 

temporário, terá no Jardim Público, uma recepção dos animais silvestres por médicos 

veterinários plantonistas em área delimitada evitando o estresse desses animais. Pelo 

Presidente foi solicitado inversão da pauta pedindo a Secretaria do Meio Ambiente que 

fizesse a apresentação da prestação de contas dos Recursos do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente. Carolina Mourão fez a apresentação e falou sobre a origem dos recursos do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente. Que para o próximo ano é importante buscar a 

parceria com o judiciário para que os valores oriundos de condenações judiciais passem 

a compor o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Que, hoje a maior parte dos créditos 

vem do ICMS Ecológico. Em relação as despesa vinculadas ao Plano de Aplicação são 

elas: Contratação de empresa especializada para elaboração do inventário arbóreo 



do município e que por meio de uma contrapartida de um empreendimento não foi 

preciso utilizar a verba de R$100.000,00 empenhada; Contratação de empresa 

especializada para elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica e/ou Serrado, 

valor deliberado R$25.000,00 e com a licitação esse valor ficou em R$16.000,00, pregão 

124/2021, já pago, finalizado e entregue pela empresa; Contratação de empresa 

especializada para elaboração do Plano Municipal de Erosão, valor deliberado 

R$25.000,00 que por meio de processo licitatório - pregão 092/2019, foi fechado em 

R$17.400,00, valor pago  e todos os trabalhos de elaboração do plano foram finalizados 

e o Projeto de Lei encaminhado a Câmara Municipal e aprovado através da Lei Municipal 

nº 4819 de 2021; Contratação de empresa especializa em elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Petrolina, valor deliberado R$100.000,00 sendo que no processo 

licitatório o valor mínimo foi de R$116.150,00, Carta Convite nº 012 de 2021. A Ordem 

de Serviço já foi dada e os trabalhos iniciados em 23/11/2021; Aquisição de materiais 

necessários às ações de combate ao incêndio, valor deliberado na primeira lista 

encaminhado pelo Corpo de Bombeiros R$25.590,00 e adquiridos, o valor empenhado 

foi de R$21.970,00. Na última lista de deliberação foi deliberado mais R$100.000,00 para 

aquisição de novos equipamentos para o bombeiro. Desse montante foi gasto 

R$73.000,00 sendo que ainda existe R$36.500,00 para compra de materiais faltantes;  

Demandas Induzidas por chamamento público acompanhadas por deliberação do 

COMDEMA, valor de R$300.000,00 com previsão de publicação do edital na primeira 

quinzena de fevereiro; Implantação de ecopontos, liberados inicialmente R$200.000,00 

para implantação do ecoponto na Zona Norte, o projeto foi finalizado por meio de TAC 

e através de uma contrapartida de um empreendimento, o valor vai ser adequado para 

implantação de um terceiro ecoponto; Aquisição de 25.000 exemplares arbóreos e 

25.000 mudas/mão de obra de plantio e manutenção, valor liberado R$ 550.000,00 e 

que por meio do TAC nº 10/2019, estão sendo adquiridas as mudas. Que, por solicitação 

da secretária o valor deverá permanecer para pagamento por serviços ambientais; 

Pagamentos por serviços Ambientais, lar temporário e animal comunitário, valor 

liberado R$100,00, cujo edital está sendo encaminhado ao COMDEMA para análise; 

Pagamentos de serviços Ambientais para Recuperação da Mata Ciliar, valor 

deliberado R$150.000,00, edital finalizado e publicação em 2022; Aquisição de duas 

viaturas personalizadas para Defesa Civil e Guarda Civil Ambiental, valor total 

R$372.000,00 já pagos, licitação concluída e veículos entregues; Aquisição dos filtros 

do Jardim Público visando à conclusão da revitalização dos lagos, valor deliberado 

R$100.000,00. A secretária solicitou que a verba seja mantida uma vez que os filtros serão 

instalados após a conclusão das obras nos tanques; Reforma/restauração e adequação 

dos prédios onde está lotada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, valor 

deliberado R$199.000,00, mas conforme deliberação do COMDEMA este valor não mais 

vai ser utilizado sendo totalmente desvinculado das despesas do Fundo Municipal do 

Meio Ambiente; Projeto de Educação Ambiental vinculado ao Centro de Educação 

Ambiental Sala Verde Pindorama, valor deliberado R$67.179,86, pregão 263/2021 em 

andamento; Aquisição de ambulância para o SAMUVET, valor deliberado 

R$210.000,00, processo de aquisição em andamento através do processo 38639/2021. 

Valor total deliberado e pendente de pagamento R$1.829.828,86. Saldo Atual do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, R$3.368.461,48 - valor disponível R$1.538.632,62. O 

Presidente sugeriu a publicação da prestação de contas nos atos oficiais para ampla 

publicidade. Respondendo as indagações do munícipe Fábio Campos de Lima relação as 

contrapartidas à secretária. Ela explicou que são deliberadas junto a uma comissão 



composta pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Gabinete 

e são registradas nos processos administrativos de seus loteamentos ou empreendimentos. 

Em relação aos questionamentos sobre as caminhonetes que foram adquiridas, esclareceu 

que são da Marca Chevrolet, cabine dupla, 4x4 diesel, valor de cada uma R$186.000,00. 

Beatriz Helena de Andrade Maia disse que os projetos que não foram contemplados 

deveriam ser cancelados e colocados em pauta para nova votação e que a distribuição do 

Fundo deveria ser revista. Carolina Mastrorosa Mourão comentou que os valores 

pendentes são de projetos complexos e que demandaria muito tempo retomados se 

voltassem em pauta para votação. Pelo Presidente foi dito que de acordo com o Decreto 

Vigente, se em 180 dias o recurso não for iniciado, por mais importante que seja, precisa 

ser deliberado novamente e a plenária tem total liberdade de aprovar por mais cento em 

oitenta dias, desde que justificado. Que a prestação de contas precisa ser mais detalhada 

e sugeriu que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente faça em janeiro de 2022 um 

detalhamento maior dos recursos, incluindo um balanço desde 2014 até os dias atuais. 

Carolina Mastrorosa Mourão disse que apresentará uma nova prestação de contas 

detalhando datas e justificativas pela não utilização do recurso e pediu que o COMDEMA 

também apresentasse uma justificativa dos atrasos em relação às documentações dos PSA 

que foram encaminhadas ao conselho. Elenice Mouro Varanda teve dúvidas em relação 

ao pagamento do Plano Mata Atlântica e de Erosão, o qual teve estudo e apresentação em 

2019/2020 e só foi pago em 2021, ou seja, ultrapassou os 180 dias estipulados no 

regimento. Questionou sobre o edital que ficou por muito tempo com o jurídico e aguarda 

o parecer do mesmo em uma próxima reunião do COMDEMA para depois, publicá-lo. O 

Presidente solicitou à plenária para deixar para primeira reunião ordinária de janeiro de 

2022, sua apresentação sobre a homologação de TACs. Dando sequência na pauta, foi 

discutida entre os Conselheiros a possibilidade da continuidade das reuniões remotas ou 

a volta das presenciais. Por maioria do Conselho ficou resolvido que parte das reuniões 

seriam remotas e algumas, poderiam ocorrer de forma presencial. Que algumas alterações 

no Regimento Interno seriam suficientes para dar legitimidade às reuniões. Que foi 

encaminhado aos Conselheiros uma proposta de alteração do artigo 19, Decreto 

Municipal n° 3675 de 02 de julho de 2021, do Regimento Interno, o qual fala sobre as 

reuniões plenárias. Em seguida, o Presidente colocou em votação a proposta de alteração 

do Decreto Municipal n° 3675 de 02 de julho de 2021 que altera o artigo 19 do Regimento 

Interno do COMDEMA oficializando a efetivação das reuniões remotas e presenciais. A 

proposta foi aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta - Considerações finais. 

Marcus Vinicius Valle Júnior falou sobre um Projeto Lei referente à caça esportiva e 

solicitou ao conselho que fizesse uma moção de protesto contra a aprovação deste. Não 

havendo mais inscritos, o Presidente em nome da diretoria do COMDEMA, desejou um 

feliz Natal e um bom Ano Novo e finalizou agradecendo a colaboração de todos. Como 

nada mais foi dito, o senhor Presidente às 12:03hs encerrou a reunião agradecendo a todos 

os participantes. 
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