
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA – COMDEMA – BIÊNIO 
2021/2023 – 29 DE JULHO DE 2021 – ON LINE GOOGLE MEET 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2021, com início às 09h15, realizou-se on-line 
no aplicativo google meet, num trabalho home office devido a pandemia do COVID 19 
que o mundo está passando,  a primeira  Reunião do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – COMDEMA – biênio 2021/2023, reunião de posse dos Conselheiros 
representantes da entidades no Conselho, conduzida pelo Professor Joaquim Gilberto de 
Oliveira, Presidente, com a presença dos Conselheiros  Juliana Alves, Highara Ambiental, 
Selma Basani, Fabio Brunhol, Cleber Caner, Cristiane, Carolina Dos Santos, Junior 
Carvalho, Francisco Chen, Michele Consolmagno, Jean Cruz, Beatriz Henelena de 
Andrade Maia, Mario de La Puente, Felipe Del Lama, Virginia de Souza Bueno, Adriana 
Bertolini, Davison Franco de Oliveira,  Fabiane Furukawa,  Joaquim Gilberto de Oliveira, 
Dilnei Giseli Lorenzi, Salvador Markowicz, Carolina Marques Suppioni, Roberta 
Migoranci, André Monteiro, Osmar Mora, Selma Mora, Carol Mourao, Elenice Mouro 
Varanda , Ana Nascimento, Helio Oliveira, Verônica Queiroz, Mauricio Richier, 
Adalberto Rios , Osvaldo Junior Rubio , Priscilla Santana de mora, Gerson Aparecido 
Silveira, Carlos Alberto Sindicato dos Bancários, Beatriz Cerezer Siqueira, Fabiano A. 
Sperendio, Nilde Toledo , Nádia Zacharczuk.  Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente 
deu boas vindas a todos e todas e atestando o quórum legal para deliberações abriu a 
reunião informando a todos que a reunião estava sendo gravada e pedindo que os 
presentes colocassem o nome e a entidade que representavam no chat para registro da 
presença de todos e que as pessoas que não faziam parte do Conselho mas  que queriam 
registrar a presença,  colocar o nome completo. Informou que havia um quórum 
extremamente importante com 37 (trinta e sete) participantes. Abriu a palavra aos 
Conselheiros, principalmente aos novos, para uma breve apresentação. Ana Elisa, 
Fabiana Furukawa, representante da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, Juliana 
Alves, presidente da SOS, Dilnei Lourenzi representante da Universidade São Francisco 
juntamente com o Prof. Rafael, Nádia Zacharczuk, Secretária da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, Hélio de Oliveira da Secretaria do Agronegócio, Oswaldo Junior Rubio, 
Beatriz Helena de Andrade Maia, Maurício Richieri coordenador dos médicos 
veterinários da Farus d’ajuda, Elenice Mouro Varanda representante de moradores de 
Bragança Paulista, Fabiano Sperendio, representante da Cooperativa dos Produtores 
Rurais Entre Serras e Águas, Felipe Del Lama da Secretaria Municipal dos Agronegócios, 
Highara representante da Secretaria de Segurança, Sargento Priscila Santana Moraes do 
Corpo de Bombeiros, suplente do Cap. Barazza, Virginia de Souza Bueno representante 
da FESB, Adalberto Rios, Francisco Chen, Carolina  Mourão da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Carolina Supioni fizeram uso da palavra  se apresentando e falando um 
pouco de seus trabalhos e conhecimentos na área. Não havendo  mais escritos, o 
Presidente encerrou o tema da pauta agradeceu a todos,  exaltou  a importância de todos 
no Conselho e declarou empossados os novos Conselheiros de acordo com o disposto no 
Decreto  nº 3692 de 21 de Julho de 2021, que nomeou os membros do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente-COMDEMA, para o biênio 2021/2023. Em seguida, deixou 
uma homenagem a Antônio de Pádua, falecido, criador, idealizador e primeiro secretario 
municipal do Meio Ambiente de nossa cidade. Em seguida como próximo item da pauta, 



passou-se a escolha da composição da nova diretoria do COMDEMA, antes, o Presidente 
esclareceu que o Decreto que regulamentou o Conselho prevê que a escolha da diretoria 
do Conselho pode ser de duas formas: Voto cargo a cargo e o candidato que tiver maior 
número de votos será eleito, em caso de empate o mais antigo Conselheiro e no caso de 
haver uma única chapa e com o consenso da planária fazer a eleição por aclamação. Em 
seguida passou a palavra aos conselheiros. Fabiano Sperendio lançou a chapa composta 
por: Prof. Joaquim Gilberto de Oliveira-Presidente, Carolina Mourão – 1ª Secretária e 
Carolina Supioni – 2ª Secretária. Após ouvidos os Conselheiros inscritos, não havendo 
objeção e nem abstenção, foi aclamada e eleita à chapa lançada por Fabiano Sperendio 
por mais dois anos. Com a palavra o Presidente disse estar emocionado pelos comentários, 
confiança e apoio recebidos. A lei nº 4663 de 2019 que instituiu a nova composição do 
COMDEMA diz que obrigatoriamente a cada nova composição devem ser instituídas 
duas novas Câmaras: Câmara Técnica de Proteção Animal e Câmara Técnica de Resíduo 
Sólidos. Após ouvir os Conselheiros foram constituídas, Câmara Técnica de Resíduo 
Sólidos com os Conselheiros, Virginia, Nádia, Chen, Bia, Maurício Michelli, Carlos, 
Felipe Del Lama, Hélio e Junior, na Câmara técnica de Proteção Animal, com os 
Conselheiros, Juliana. Nádia, Chen, Ana Elisa, Highara, Adriana e Daniela.  A criação de 
um grupo no whatsapp das Câmaras Técnicas de Resíduo Sólidos e Proteção Animal para 
organização de agenda de reuniões e metodologia de trabalho ficou a cargo de Nádia 
Zacharczuk. Pelo presidente foi informado que o servidor público Cleber Caner irá prestar 
assessoria administrativa e técnica ao Conselho. Conforme solicitado pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente a foi criado um grupo de trabalho para elaboração do 
Programa de Proteção e Bem Estar da Fauna Silvestre e Doméstica para atender o 
disposto nos artigos 174,175 e 176 do Plano Diretor, Lei Complementar 893 de 03 de 
janeiro de 2020, cujos membros serão os mesmos da Câmara Técnica de Proteção Animal 
mais as Conselheiros Adriana Bertolini, Selma e Virginia que serão nomeados através de 
portaria nos Atos Oficiais do Município. A pedido da Prefeitura Municipal será feita uma 
reunião Extraordinária na próxima semana para deliberar sobre assuntos de interesse 
urgente do Conselho como, Recursos de Segunda Instância que estão parados e assuntos 
de interesse do município. Aberta a palavra a todos para considerações finais e 
encerramento. Beatriz Mouro Varanda relatou que recebeu um manifesto dos moradores 
do Jardim Europa com relação ao Lago do Orpheu. Selma Mora, moradora do Jd. Europa 
pediu apoio do COMDEMA quanto à reparação da Barragem do Lago do Orpheu, 
preservação do meio ambiente e sobre o projeto que está sendo executado pela firma 
Consenge. Valle falou também sobre os problemas do Lago do Orpheu Pelo presidente 
foi dito que recebeu o plano de segurança da barragem, documentos do Ministério Público 
e Ação Civil Publica referente ao tema e que o assunto será abordado na próxima reunião 
ordinária. Vai solicitar informações do município e repassar a todos. Antes de encerrar a 
reunião o presidente convocou o Conselho para reunião extraordinária que será agendada, 
que além de tratar de assuntos de interesse do município como Aporte financeiro para 
Secretaria Municipal de Educação, através da Sala Verde Pindorama para uso de recurso 
do Fundo Municipal do Meio Ambiente, discussão e aprovação de duas resoluções do 
COMDEMA que tratam de queimadas e Arborização Urbana, também será tratado à 
questão do Lago do Orpheu. A próxima reunião ordinária ficou marcada para o dia 26 de 
agosto de 2021. Fabio Brunholi, coordenador da Defesa Civil agradeceu pelos 
equipamentos e questionou se as notificações que estão sendo feitas e passadas para 
Secretaria do Meio Ambiente estão gerando multas. Pela secretária do Meio Ambiente 



respondeu que sim.  Como nada mais foi dito, o senhor Presidente às 11:55hs encerrou a 
reunião agradecendo a todos os participantes. 

 

 

  

 

JOAQUIM GILBERTO DE OLIVEIRA  

Presidente do COMDEMA 
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Secretária do COMDEMA 

 

 

 

 


