
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA – COMDEMA – 

BIÊNIO 2021/2023 – 24 DE FEVEREIRO DE 2022 – ON LINE GOOGLE MEET 

 

Aos 24 de fevereiro de 2022, com início às 09h15, realizou-se on-line no aplicativo 

Google meet, num trabalho home Office devido à pandemia do COVID 19 que o mundo 

está passando, Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA – biênio 2021/2023, presidida pelo Presidente, Professor Joaquim Gilberto 

de Oliveira, e com a presença dos Conselheiros e demais participantes relacionados na 

lista de presença anexa e mencionados a seguir: CONSELHEIROS: Fabiana Furukawa – 

OAB, Dilnei Giseli Lorenzi – USF, Carolina Mastrorosa Mourão - SMMA, Adriana 

Bertolini – FESB, Gabriela Catharine Araujo –SMP, Frederico Pereira de Lima – 

SABESP, Paula Trambaiole Lima –Sala Verde Pindorama, Juliana Alves –S O Animais 

Excluidos, Michelle Ap. Cerezer, Veronica Queiroz – Cidadã Moradora do Município, 

Davison Franco de Oliveira –Unidade de Vigilância e Zoonoses, Felipe Del Lama –

Secretario de Agronegocios, Daniela Toledo, Osvaldo Rubio Junior – Assoc. Villa Real 

Bragança, Priscila Santana de Moraes –Corpo de Bombeiros, Marcos Picarelli –Sec. de 

Segurança, Ana Elsa Cardoso do Nascimento –Farus D’ajuda, Cleber Caner –SMMA, 

Daniela Fernanda de Toledo – Munícipe, Fernanda Franco, Selma Basani- Câmara 

Municipal, Carolina Marques Suppioni Berteli Ferreira – Sala Verde Pindorama, Fábio 

Brunholi-Proteção e Defesa Civil, Nádia Nacharczuk – Secretária Municipal do Meio 

Ambiente, Mauricio Richieri - Farus D’ajuda, Francisco Chen – Associação Moradores, 

Tainá Roberta Mello de Oliveira –Câmara Técnica, Guima e Eduardo Guimarães – 

Moradores Condomínio Colinas da Mantiqueira. Carlos Alberto Rezende – Sindicato dos 

Bancários, Michele Consolmagno - CIESP, Fabiano Antônio Sperendio-Cooperativa 

Entre Serras e Aguas, Elenice Mouro Varanda – Representante de Moradores, Beatriz 

Helena de Andrade Maia – Associação Bragança Mais, Maria Cristina Munoz Franco – 

Associação Bragança Mais, Joaquim Gilberto de Oliveira – Associação Mata Ciliar, 

Adriana Bertolini – FESB. Abrindo os trabalhos o 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 e queiram registrar a presença, também colocar o nome 

completo para registro em ata.  Como primeiro item da pauta o presidente da reunião 

colocou em votação a ata sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente de Bragança Paulista- COMDEMA, biênio 2021/2023, realizada no dia 

27 de janeiro de 2022. Informou que a secretaria fez algumas correções na identificação 

dos participantes e dos Conselheiros. Pediu a dispensa da leitura e abriu a palavra aos 

conselheiros para manifestações e solicitou aos conselheiros que se as alterações fossem 

apenas de forma, ortografia ou de qualquer outra correção que não alterasse o conteúdo, 

encaminhar através do e-mail oficial do Conselho. A Conselheira Beatriz Helena solicitou 

que fosse complementada na ata sua fala da última reunião para que constasse “e os 

respectivos projetos em execução e em andamento”. A Conselheira Elenice Mouro 

Varanda informou que fez algumas alterações sobre os editais das Associações para que 

constasse na ata. Pelo Presidente foi dito que ficava o compromisso de que, aprovada a 

ata com a versão final com as alterações solicitadas pela Conselheira Beatriz e pela 



Conselheira Elenice, será encaminhada por e-mail e por WhatsApp para conferência. Não 

havendo mais considerações foi colocada em votação a Ata da 7ª Reunião Ordinária do 

Comdema, realizada no dia 27 de janeiro de 2022, através da plataforma Google meet. A 

Ata foi aprovada por unanimidade.  Na sequência o Presidente deu boas vindas aos 

Conselheiros que entraram depois dos cumprimentos iniciais, agradeceu a presença dos 

participantes e deu boas vindas ao vereador Sidney Guedes que enviou ao Comdema uma 

proposta de legislação ambiental para Bragança, que através do e-mail oficial já foi 

enviada a todos os Conselheiros. O vereador Sidney Guedes agradeceu e colocou seu 

gabinete à disposição para tratar do assunto que é muito importante para o planeta. O 

presidente lembrou aos Conselheiros que a partir dessa reunião, a diretoria tomou a 

iniciativa de encaminhar uma cópia do convite da reunião aos 19 vereadores. Passando 

para o próximo item da pauta, o Presidente informou que havia uma proposta de 

aprovação pela plenária a Moção de Aplausos nº 01 de 2022, do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente, que tem como objetivo reconhecer e valorizar todos os 

envolvidos que apoiaram o Conselho no embate à rejeição e ao repúdio do PL 70/21 e 

que dentre outras homenagens, iria criar um dia de homenagem ao caçador de autoria do 

vereador Ismael Brasilino. Como discutido na Planária de Dezembro, o Conselho não 

pode admitir que em momento algum no nosso município qualquer ação ao incentivo a 

caça.  O Conselho encaminhou uma nota de repúdio aos órgãos oficiais, as entidades e ao 

Legislativo Municipal. A partir da nota de repúdio houve uma grande e forte manifestação 

da sociedade geral de Bragança Paulista que fez com que houvesse uma pressão política 

muito grande. O projeto foi retirado pelo vereador por entender também que havia uma 

infelicidade do termo caçador. A moção vem ao encontro do incentivo da participação 

popular. Aberta a discussão sobre a minuta da Moção COMDEMA nº01de 2022. A 

Conselheira Berenice opinou, uma vez que não foi possível colocar o nome de todos, 

contemplar essas pessoas até para servir de incentivo para que as pessoas se manifestem 

mais e defendam mais pautas interessantes. Disse também, que nunca viu em nenhuma 

Câmara ser propostos dias de pessoas que colecionam livros e usam esses livros para o 

bem e dia municipal dos voluntários que se dedicam a ensinar gratuitamente pessoas. 

Que, tem vários outros dias para comemorar muito mais interessante que dia do atirador. 

Pelo presidente foi dito que entendia e concordava com a solicitação da Conselheira 

Berenice e se os Conselheiros não se opusessem seria incluído. Que, havia uma sugestão 

da Conselheira Fabiane para mudar a redação. Que iria ser feitas as mudança na redação 

e devolver a minuta para uma reavaliação e analise final, caso seja aprovada na plenária. 

Ana Nascimento sugeriu que fosse instituído o dia nacional da proteção animal que é dia 

10 de agosto. O Presidente concordou com a solicitação da Conselheira Ana e pediu que 

ela como coordenadora da CTPA enviasse a sugestão para o Conselho, para ser 

encaminhada aos vereadores. Não havendo mais considerações a Moção foi aprovada por 

unanimidade. O presidente disse que vai iria discutir com a diretoria, depois da publicação 

da Moção nos atos oficiais, para marcar uma reunião extraordinária presencial em um 

lugar amplo, ventilado, para entregar pessoalmente a Moção de Aplausos a todos os 

homenageados e pessoas que participaram. Na sequência, foi abera a palavra aos 

Conselheiros para Assunto de Interesse dos Conselheiros. A Conselheira Elenice disse 

que na última reunião da Apa Cantareira esteve na pauta à análise do EIA-RIMA da 

Pedreira Jaguari que está propondo uma expansão da lavra. Que a Pedreira vai ter suprimir 

algumas áreas florestadas ou em recuperação e no EIA-RIMA está sendo proposto uma 

compensação de 100 hectares. Que a Pedreira está procurando um local para fazer a 

compensação e nada mais justo que faça em Bragança Paulista. Que deu uma sugestão 



para que fosse aproveitada a Reserva do Parque Araucária e que a Nádia achou a ideia 

interessante e se colocou a disposição dos proprietários da Pedreira. Foi registrada a 

presença da Presidente da Câmara Gi Borboleta que fazendo uso da palavra parabenizou 

e agradeceu o pessoal do COMDEMA pela articulação realizada em relação às ONGs de 

Proteção e Defesa do Bem Estar Animal, as protetoras de animais para rejeição do Projeto 

de Lei que instituía o dia do caçador, que seria um grande retrocesso para Bragança que 

tem avançado dia a dia nas questões de Políticas Públicas. O presidente agradeceu a 

Presidente da Câmara pelo apoio, parabenizou o excelente relatório do vereador 

Marcolino e solicitou a Presidente da Câmara um espaço para realização da reunião 

extraordinária do Conselho para entrega formal da Moção de Aplausos. A Presidente 

permitiu a utilização do espaço e disse que é uma justa e merecida homenagem. A 

Conselheira Beatriz Helena de Andrade Maia leu um trecho da Resolução  COMDEMA 

nº 3 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de encaminhamento de projetos de 

aprovação em obras à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. “controlar e acompanhar 

essas obras de reforma e restauração evitando possíveis impactos decorrentes dos 

processos de edificações em APP, tais como, assoreamento, supressão de espécies 

nativas, degradação de nascentes, ambientes frágeis, erosão, invasão de APP e outros” 

sugeriu uma complementação na redação da Resolução uma vez que a palavra “outros” é 

muito vaga, que além dos projetos já existentes, incluir praças públicas, os parques, áreas 

verdes e outras atividades, que passe á apreciação e análise do Conselho. Que esse tema 

vai ser pauta da reunião do Coletivo de Bragança Mais e que será discutida a 

complementação dos artigos e após, será encaminhada ao Conselho para análise e 

aprovação. Pelo presidente foi solicitada a secretaria que encaminhasse aos Conselheiros 

toda a resolução, decretos e leis envolvendo o Conselho. A Conselheira Ana Nascimento 

relatou que muitos cavalos estão soltos na rua e não existe projeto de politica púbica de 

onde levar os animais, como faz o resgate, multas. Que é preciso através de uma politica 

pública saber como lidar com os animais de grande porte. A Secretária Nádia Nacharczuk 

disse que a demanda desses animais tem sido muito grande. Que existem 15(quinze) 

vagas em aberto de pessoas que estão dispostas a receber os animais. Que está sendo 

firmado um contrato fixo com empresa que tenha um caminhão adequado para transportar 

os animais e em parceria com a Secretaria de Saúde foi feito um contrato com veterinário 

especialista em zoonoses. Que estão sendo comprados microchips para microchipar os 

animais. Maurício Richieri se colocou a disposição para treinar as pessoas de como 

capturar de maneira mais fácil, os cavalos. A Conselheira Berenice falou sobre a reforma 

do Jardim Público que ainda não acabou. A secretária Nádia Nacharczuk informou que o 

contrato que havia com a empresa contratada foi revogado e que será aberta nova 

licitação.  Marcus Valle falou sobre a reforma do Jardim Público que a mais de um ano 

está fechado. Sugeriu o encaminhamento de oficio do COMDEMA à Prefeitura 

Municipal, pedindo celeridade na reabertura do Jardim Público, o que foi aprovado. Pelo 

Presidente foi dito que recebeu o ofício nº12 de 2022 da Secretaria do Meio Ambiente 

solicitando a indicação de 02 (dois) representantes do Conselho para o Conselho Gestor 

do Fundo Municipal de Saneamento, criado pela Lei Complementar 886 de 2019. Dois 

representantes foram escolhidos, Carolina Mourão e Maurício Richiere. Como próximo 

item da pauta foi a análise de um TAC nº 08/2020, firmado entre a Secretaria do Meio 

Ambiente e Conjunto Habitacional Bragança III, cujo objeto é a compensação ambiental, 

reparação de dano ambiental e trabalho educativo ambiental referente à disposição 

irregular de resíduos sólidos, em especial gordura de cozinha, em quatro caixas de esgoto. 

Três caixas não foram limpas o que deu origem ao Auto de Infração Ambiental nº 274, 



pedindo a limpeza e remoção em local adequado do resíduo. O TAC tem como relator o 

Conselheiro Fabiano Antônio Sperendio, que justificou sua ausência e pediu ao 

Presidente que relatasse o processo. O Presidente pediu a dispensa da leitura completa do 

processo. As obrigações descritas no referido TAC a serem cumpridas pelo 

compromissário além das já mencionadas estão: Doar ao município mourões, grampos 

para cerca, arames e mudas de 12 espécies distintas no valor de R$2.800,00, totalizando 

um valor final de R$ 5.000,00. O parecer do relator foi pela homologação do TAC. A 

Conselheira Bia Maia concordou com a homologação do TAC e argumentou que no TAC 

deveria ser informar onde serão colocados os mourões, a cerca e onde serão plantadas as 

mudas. A Secretaria do Meio ambiente respondendo o questionamento da Conselheira 

Bia informou que é para utilização no dia a dia, para reposição, mas que vale colocar nos 

TACs que é para manutenção contínua. O Conselheiro Michele Consolmagno se absteve 

de votar alegando demora na solução do processo. A Conselheira Fabiane Furukawa 

concordou com a homologação da TAC e concordou também com a demora no trâmite 

do processo e que seria importante para se aferir o valor, saber quantos anos perdurou o 

problema da gordura. Marcus Valle concordou com a homologação do TAC, mas sugeriu 

que nos próximos TACs constasse dados para que se possa aferir se há proporcionalidade 

ou não do dano com a compensação. Carolina Mourão disse que estão sendo reformulados 

os termos dos TACs para que conste toda parte de valorização e que está sendo feito um 

Decreto que vai estabelecer quais são os cálculos utilizados para se chegar na elaboração 

das multas. Que, não é colocado nos TACs o local onde será utilizado porque muitas 

vezes há uma demora na analise pelos próprios Conselheiros. Monique Darrieux frisou 

que em relação ao TAC foi uma poluição pontual e que o antigo sindico do Condomínio 

faleceu no decorrer do processo e foi substituído pelo novo síndico gerando atraso na 

negociação. A Conselheira Elenice propôs que o funcionário da prefeitura que está 

designado para dar apoio ao COMDEMA retome todas as atas dos três últimos anos e 

faça uma tabela sobre as propostas e soluções dadas. Pelo presidente foi proposto a 

criação de um grupo que sob a liderança da Conselheira Elenice, fizesse o levantamento 

proposto por ela. Como não houve adesão de nenhum dos Conselheiros para compor o 

grupo, a Conselheira Elenice retirou sua proposta para estudo de nova proposta. Colocado 

em votação, o TAC nº 08/2020, foi aprovado com uma abstenção. Próximo item da pauta 

continuidade da Apresentação prestação de contas feita pela Carolina Mourão, da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Primeiro item: Despesas Vinculadas ao Plano 

de Aplicação: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO - Aprovada a 

destinação de verba em 28/03/2019, mas a contratação foi feita por uma contrapartida de 

um empreendimento e a verba destinada no valor de R$100.000,00 voltou para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente – PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA E/OU 

CERRADO, aprovação da verba de R$25.000,00 em 28/03/2019 na 19ª Reunião 

Ordinária que com a licitação, o valor baixou para R$16.000,00. Pregão 124/2019. Valor 

já foi pago e o plano da Mata concluído e entregue. Está sendo elaborado um Projeto de 

Lei para enviar o plano à Câmara Municipal – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EROSÃO - 

Aprovação da verba de R$25.000,00 em 28/03/2019 aprovado na 19ª e o empenhado pago 

foi de R$17.400,00- Pregão 092/2019. O Projeto de Lei foi aprovado e a Lei 4819/21 foi 

aprovada. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DO PARQUE PETRONILLA A aprovação 

dos recursos se deu em 26/04/2019 na 20ª Reunião Ordinária- Carta Convite 012/2021. 



Os trabalhos se iniciaram em 23/11/2021 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 

COMBATE A INCÊNDIOS DESTINADOS AOS BOMBEIROS. Verba de R$25.590,00 

aprovada na 19ª Reunião Ordinária em 28/03/2019 e verba de R$100.000,00, aprovada 

na 3ª Reunião Extraordinária de 04/02/2021. Valor total deliberado R$ 125.990,00, valor 

utilizado R$116.911,15. Todos os equipamentos foram entregues aos bombeiros – 

PROJETOS ESPECÍFICOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE. Verba no valor 

de R$150.000,00 deliberada em 28/03/2019 na 19ª Reunião Ordinária e mais 

R$150.000,00 deliberada em 26/09/2021 na 1ª Reunião Ordinária. Total deliberado 

R$300.000,00. Sobre esse item Carolina Mourão descreveu sobre as diligências feitas 

referentes ao chamamento e como se criou o primeiro Edital de Fomento. Com a palavra 

o presidente disse que o Edital vai para a Divisão de Licitação e compras, se publica no 

jornal e torna público a concorrência entre as entidades que vão apresentar o projeto. O 

Presidente compartilhou a preocupação sobre a remessa do edital completo, com toda 

documentação ao Conselho porque ele já passaria a ser público. Entende que um 

Chamamento público tramita internamente na prefeitura e as pessoas externas tem acesso 

somente após a publicação no jornal. Que, o que o Conselho faz é análise do objeto. Os 

critérios de classificação das entidades seria uma interferência do Conselho, com risco de 

impugnação do edital. A Conselheira Beatriz Helena indagou se as sugestões feitas 

anteriormente referente à distribuição do dinheiro por setor foram atendidas. Carolina 

Mourão disse que toda a solicitação foi acolhia. A Conselheira Fabiane Furukawa disse 

concordar com o Presidente sobre a análise do edital. A Conselheira Elenice perguntou 

se vai haver especialista na área ambiental, na Comissão, para fazer a análise da parte 

técnica do Chamamento Público. Carolina Mourão informou que os técnicos da Secretaria 

do Meio Ambiente vão fazer a análise. IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO. Valor 

R$200.000,00, aprovado na 20ª Reunião do Conselho em 26/04/2019. Verba a ser 

utilizada no primeiro Ecoponto da Zona Norte. Projeto finalizado através de um TAC, 

mas a implantação foi feita através de uma contrapartida de um empreendimento. Solicita 

que o valor aprovado seja mantido para implantação de outros ecopontos ou compra de 

caçambas ou equipamentos para os ecopontos já existentes. A Conselheira Beatriz disse 

que tinha informação que as caçambas já haviam sido compradas. Disse também, que é 

preciso colocar os valores nos equipamentos a serem comprados e onde serão colocados, 

para deliberação da verba. O Presidente sugeriu que a Secretaria do Meio Ambiente 

apresente uma proposta formal de aditamento do objeto para Câmara Técnica de Resíduos 

Solido e que ela emita um relatório sobre o pedido e encaminhe ao Comdema para 

votação. AQUISIÇÃO DE 25.000 EXEMPLARES ARBÓREOS E 25.000 MUDAS, 

PLANTIO E MANUTENÇÃO- R$550.000 aprovados na 20ª Reunião Ordinária do dia 

26/04/2019- Foi solicitado um aditamento de prazo para utilização do recurso, uma vez 

que o prazo já está vencido. Colocado em votação, o aditamento foi aprovado. 

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS, LAR EMPORÁRIO ANIMAL 

COMUNITÁRIO – Valor de R$100.000,00 aprovado na 19ª Reunião Ordinária em 

28/03/2019. Projeto ainda sob analise. O presidente disse que já foi dado início na 

utilização do recurso. Solicitou mais presteza na finalização do projeto por ser muito 

importante. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS – RECUPERAÇÃO 

MATA CILIAR- Valor de R$150.000,00, aprovado na 19ª Reunião Ordinária em 

28/03/2019. AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PARA DEFESA CIVIL E GUARDA 

CIVIL AMBIENTAL. Valor R$ 350.000,00 aprovada na 1ª Reunião Ordinária de 

26/09/2019, foi necessária uma complementação de R$ 22.000,00 aprovada em 

04/02/2021 na 3ª Reunião Extraordinária- Veículos já foram entregues. AQUISIÇÃO DE 



FILTRO PARA O JARDIM PÚBLICO VISANDO A CONCLUSÃO DA 

REVITALIZAÇÃO DOS LAGOS – Valor de R$100.000,00, aprovado em 04/02/2021 e 

25/11/2021- A pretensão é a instalação dos filtros após a conclusão das obras dos tanques. 

REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE – Aprovada na 1ª Reunião Extraordinária em 04/02/2021. Valor não 

utilizado, desvinculado das despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VINCULADO AO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL SALA VERDE PINDORAMA- Valor liberado R$ 

77.178,86 deliberado na 1ª Reunião Extraordinária de 08/08/2021. Materiais já instalados. 

A Licitação foi impugnada e está guardando julgamento. AQUISIÇÃO DE 

AMBULÂNCIA PARA O SAMUVET- Valor de R$210.000,00, aprovado na 5ª Reunião 

Ordinária de 25/11/2021, Em andamento o pregão presencial 16/2022 - processo 

38639/2021. CONCLUSÃO- Saldo atual R$ 3.401.911,92 – Valores deliberados 

pendentes de pagamento R$1.793.328,86 – Valor disponível hoje para novas deliberações 

R$1.608,583, 06. A Conselheira Ana Nascimento perguntou quanto tempo vai demorar 

para ser colocado em prática o pagamento pelo serviço ambiental. O Presidente solicitou 

que os recursos que já foram deliberados sejam efetivamente colocados em ação. São 

recursos públicos e precisam ser usados com celeridade além dos outros cuidados. Fez a 

sugestão para que numa próxima reunião possa levar à discussão, o que fazer com os 

recursos no valor de R$ 1.608.583,06 ainda disponíveis de uma maneira rápida. Pediu aos 

Conselheiros que colaborem com a secretaria para fazer um planejamento do uso desses 

recursos. O Conselheiro Maurício Richieri indagou se o recurso do Fundo poderia ser 

utilizado na reforma do Abrigo Municipal. Pelo Presidente foi dito que sim e convidou o 

Conselheiro a dar uma olhada na a Lei que criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente 

onde tem um rol de ações que a legislação julgou prioritárias. A Conselheira Ana 

Nascimento falou sobre a não resposta da secretaria as deliberações de denúncias, o que 

vai ser feito com relação aos animais silvestres da Mata ciliar, denuncias dos animais 

silvestres e a não participação da secretaria na Câmara Técnica. O Presidente disse que 

irá encaminhar todas as solicitações por ofício do COMDEMA à Secretaria do Meio 

Ambiente. Que vai encaminhar para os Conselheiros a ata da reunião da Câmara Técnica.  

O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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