
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA – COMDEMA – 

BIÊNIO 2021/2023 – 31 DE MARÇO DE 2022 – ON LINE GOOGLE MEET 

 

Aos 31 de março 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 Conselheiro Fabiano Antonio Sperendio que no ato 

substituiu o Presidente, Professor Joaquim Gilberto de Oliveira que por determinação 

médica não participou da reunião e com a presença dos Conselheiros e demais 

participantes relacionados na lista de presença anexa e mencionados a seguir: 

CONSELHEIROS: Adriana Bertolini – Fesb, Ana Carolina A. Santos Rubio, Osvaldo 

Rubio Junior - Ass. Villa Real de Bragança. -  Ana Elisa Cardoso do Nascimento - Faros 

d'ajuda. André Monteiro: André Monteiro - Secretaria de Obras – PMBP, Beatriz Helena 

de Andrade Maia  Associação Bragança Mais, Carlos Alberto - Sindicato dos Bancários: 

Centro de Educação Ambiental Sala Verde Pindorama: Carolina Marques Suppioni 

Bertelli, Cleber Caner - SMMA , Daniela Toledo: Davison Franco De Oliveira: Bom dia 

- Unidade de Vigilância e Demostenes Ferreira da Silva Filho, Dilnei Giseli Lorenzi: - 

Universidade São Francisco – USF, Elenice Mouro Varanda - Representante dos 

Moradores de Bragança, Fabiane Furukawa: Fabiane Furukawa – OAB, Fabiano A. 

Sperendio, Fábio Brunholi - Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, Fábio Def Civil 

- Picarreli GCM: Marcos Picarelli – GCm,  Felipe Morais Del Lama- Engenheiro 

Agrônomo da Secretaria de , Frederico Pereira de Lima: Frederico Pereira de Lima – 

Sabesp,,Gabriela Catherine Araujo - Secretaria Municipal de Planejamento, Gerson 

Aparecido Silveira – cidadão, Gislaine Barbosa Ferreira –Cidadã, Guilherme Stetter: 

Guilherme Stetter - Geo Brasilis, Helena Meneghetti,  Juliana Alves Associação S.O.S 

Animais Excluídos,  Maria Crsitina Muñoz Franco - Associação Bragança Mais, 

Mauricio Richieri: Faros da ajuda, Michelle Ap Cerezer- SOS animais excluídos, 

Monique Darrieux Sampaio Bertoncini - Chefe da Divisão de Fiscalização- DIFA 

SMMA, Paula escudeiro: Empresa: Geo Brasilis, Priscilla Santana de Moraes - Corpo de 

Bombeiros, Rakelly Sara: Cidadã, Gabriela Catherine Araujo - Secretaria Municipal de 

Planejamento,Selma Basani: Câmara Municipal, Carolina Marques Suppioni Bertelli - 

Centro de Educação Ambiental Sala Verde Pindorama,  Verônica Baptista de Queiroz, 

moradora do bairro Residencial das Ilhas.  Wamberto Antonio Varanda. Abrindo os 

trabalhos o presidente deu boas vindas a todos e todas na primeira reunião de 2022 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 queriam 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 oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente de Bragança Paulista- COMDEMA, biênio 2021/2023 A Conselheira 

Elenice Mouro Varanda propôs aprovar a ata na próxima reunião uma vez que receberam 

super atrasada. Colocada em votação, a proposta da Conselheira Elenice foi aprovada por 

unanimidade. Com a palavra Dra. Maria Conceição Motta esclareceu que havia enviada 

a ata ao Conselho a mais de 20 dias. O Presidente concordou e disse que foi uma falha da 



diretoria. Rakelly Sara disse falou sobre as denuncias referentes os cavalos soltos no 

bairro Planejada II, que avisa o Meio Ambiente sobre os cavalos soltos e é informada que 

os proprietários já foram notificados. Que o Meio Ambiente liga para os proprietários 

irem buscar os animais. A Secretária Nádia Nacharczuk informou que vem sendo 

desenvolvido no Meio Ambiente uma porção de procedimentos para que se consiga ligar 

com o problema, uma vez que não existe lei específica. Informou também que uma das 

funções do Meio Ambiente é notificar os proprietários para fazer a recolha dos animais e 

orientação. Tem sido adotado a recolha dos animais quando os proprietários não tomam 

providencias. Wamberto Varanda fazendo uso da palavra falou sobre problemas causados 

pela poluição do meio ambiente e ruído que afeta toda cidade. Falou ainda sobre os 

acidentes e incidentes ocorridos com aeronaves e sobre ofícios enviados à Secretaria do 

Meio Ambiente e Ministério Público através do COMDEMA, pelo grupo de trabalho que 

foi criado para discutir o EIV/RIV e até agora não houve retorno. O Presidente informou 

que o Aeroclube fez a entrega do estudo, mas a prefeitura e o grupo de trabalho acharam 

que faltaram algumas medições. Solicitou à plenária autorização para que o COMDEMA 

enviasse um ofício para Secretraria responsável pela aprovação do EIV/RIV para que na 

próxima reunião venham prestar esclarecimentos sobre o estudo e relatório. Solicitação 

aprovada por unanimidade. Michelle Ap Cerezer questionou sobre a dispensa de licitação 

para o Castramovel. A Secretária Nádia Nacharczuk informou que a licitação foi 

cancelada e que já havia um contrato em vigência com a empresa. Que, após análise do 

que seria mais viável economicamente, foi aprovada a renovação do contrato, uma vez 

que a licitação apresentou valores muito altos. Respondeu que toda documentação 

apresentada no contrato estava completa. Ana Nascimento disse que foi feita uma nova 

reunião e a ata já foi encaminhada para o COMDEMA. Que, dentre os assuntos foi tratado 

o problema dos cavalos e que a explicação da Nádia não está correta uma vez que a lei 

diz que 07 (sete) dias após a notificação, se os cavalos ainda estiverem no local, é multa. 

Pediu para que fosse cumprida a Lei 311/2012, art. 37. Solicitou que o COMDEMA peça 

uma cópia do contrato do Castramóvel. Maria Cris da Associação Bragança Mais, pediu 

informações da SABESP sobre o porquê da obra na Rua José Domingues, sobre o 

acompanhamento do projeto do Parque Linear do Rio Jaguari e sobre campanha educativa 

da Coleta Seletiva. André Monteiro da Secretaria de Obras disse que a obra na Rua José 

Domingues não é da SABESP e sim da prefeitura. Fez um breve relato sobre a 

necessidade da obra e que nos próximos dias ela será concluída. Pelo Presidente foi 

proposto um grupo de trabalho para acompanhar o projeto do Parque Linear. Foi 

oficializado o grupo com a participação de Maria Cristina Munhoz Franco, Beatriz Helena 

de Andrade Maia, Elenice Mouro Varanda, Adriana Bertolini e Fabiano A. Sperendio. 

Carolina Marques Suppioni Bertelli falou sobre a campanha de Coleta Seletiva que está 

sendo organizada e que fim de abril, começo de maio, o material já vai estar disponível e 

pediu o apoio de todos para divulgação da campanha. Juliana Alves falou que a lei 

referente a animais soltos na rua não está sendo cumprida e que não consegue expor os 

problemas na reunião. Ana Nascimento disse que o assunto estava na pauta da última 

reunião e que não foi falado e que agora vai mandar a pauta por oficio. Juliana opinou 

que fosse mandado para promotoria o assunto. Beatriz Helena de Andrade Maia, com 

relação à coleta seletiva disse que o pessoal da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos em 

fevereiro do ano passado foi conversar com Nádia onde foi questionado uma porção de 

coisas. Opinou que enquanto se organiza a campanha de coleta seletiva, fosse 

encaminhada aos Conselheiros a lista contendo os bairros onde o caminhão vai passar 

para divulgação nas redes sociais. Ainda, questionou se Bragança tem o Plano de 



Recursos Hídricos ou Plano de Bacia A Secretária Nádia Nacharczuk informou que vai 

mandar para COMDEMA a Cartilha sobre a Coleta Seletiva e a lista dos dias e locais que 

o caminhão vai passar fazendo a coleta. Informou que sobre Plano de Recursos Hídricos 

ou Plano de Bacia, que Bragança tem o Plano de Drenagem que está para ser revisto. 

Beatriz Helena de Andrade Maia disse que nunca recebeu através do COMDEMA 

nenhuma cartilha e sente que as secretarias da prefeitura individuais e uma não sabe da 

outra. Maria Crsitina Muñoz Franco disse que sente a audiência de ter um plano de 

comunicação mais específico. Pedro Rubio informou que a Câmara Técnica de Resíduos 

Sólidos teve uma reunião com a Secretaria do Meio Ambiente onde foram feitos vários 

questionamentos sobre a Coleta Seletiva e Ecopontos. Que já receberam algumas 

respostas da secretaria. Que, vai propor a Câmara Técnica novos questionamentos 

baseados nas respostas da secretaria e que assim que houver respostas dos novos 

questionamentos irá encaminhar ao COMDEMA. Que, na Rua São Pedro, seu loca de 

trabalho, nunca viu caminhão de coleta seletiva. Elenice Moura Varanda disse que 

recebeu uma mensagem de uma pessoa falando de obra irregular no Parque Linear e agora 

o grupo que foi formado pode ir até o local verificar. Falou também sobre outorga onerosa 

que se você não quiser cumprir, paga para prefeitura e não cumpre. Que, isso acontece no 

Brasil inteiro e acaba delapidando as leis ambientais. Que, já começaram as queimadas 

das folhas secas em terrenos baldios e até agora não viu campanha contra queimadas e 

que nessa campanha precisa colocar onde ser feita a denuncia. Monique Darrieux 

Sampaio Bertoncini - Chefe da Divisão de Fiscalização- DIFA SMMA esclareceu que 

quem apaga a queimada é o bombeiro e a defesa civil a fiscalização ambiental só atua 

após a queimada para ver quantos metros foram queimados para aplicar a penalidade. As 

denuncias são protocoladas todas na ONG. Que, se a guarda for acionada ela dá o 

flagante. Sobre os cavalos esclareceu que a Secretaria do Meio Ambiente não aplica 

código de transito, ela aplica lei de maltrato animal. O procedimento adotado na secretaria 

é de notificar o dono do animal e após o descumprimento do Auto de infração é aplicada 

a multa. Paula Escudeiro e Guilherme Stteter do Geo Brasilis fizeram apresentação 

através de PowerPoint das Etapas e Diagnósticos Preliminar dos Planos de Manejo da 

ARIE Mata das Araucárias Petronilla Markowicz e dos Parques Municipal Petronilla 

Marcokowicz. Os tópicos principais apresentados foram, 1)Premissas e Atividades 

Desenvolvidas – Etapa dos Planos de Manejo, 2) Produtos 02, Coleta, Análise, 

Sistematização das Informações e Diagnósticos. Destaques dos Diagnósticos: Área de 

Influência; Quadro Socioeconômico e Ambiental (Fatores Bióticos e Abióticos). 3) 

Oficina de Planejamento Participativo – OPP.4) Próximos Passos. Respondendo ao 

questionamento do Presidente quanto à biodiversidade-fauna, Guilherme Stteter 

informou que as fotos apresentadas não foram feitas por câmera e sim coletadas em 

campo e que a quantidade de pessoas prevista pode ser alterada. Marcus Valle pediu 

maiores detalhes sobre a prevenção de incêndio no Parque Araucária. Guilherme Stteter 

respondeu que o detalhamento de localização será coletado na terceira etapa que está por 

vir. A Secretária Nádia Nacharczuk quanto aos incêndios informou vem sendo adotado é 

a execução de aceiros. O ano passado foi feito um aceiro enorme na cabeceira do Parque 

e este ano será feito novamente. Elenice Mouro Varanda lamentou que no o contrato do 

Plano de Manejo foi feito previsto o levantamento de flora e fauna em dois dias. Falou 

também que os Planos de Manejo de Unidades de Conservação são feitos em cima da 

hora e que se tem outras unidades que precisa ser feito o Plano de Manejo que se começa 

já.  Pelo Presidente foi dito que nos próximos contratos a prefeitura possa  ir mais a fundo 

em relação aquilo que nós temos. Não é só fauna é principalmente flora e tem que começar 



a incluir nos levantamentos as nossas abelhas indígenas que são responsáveis por 70/80% 

da polinização das nossas árvores nativas. Adriana Bertolini disse concordar com a fala 

do presidente e também se assustou com a ausência de levantamento para fauna de répteis 

e anfíbios que são indicadores incríveis.  O Sr. Presidente disse que é preciso aproveitar 

para indicar as passagens, não só superiores, mas também inferiores, para animais que 

não são voadores e os que não têm habilidades para escalarem. A Secretária Nádia 

Nacharczuk esclareceu que o contra não especificou dois dias para fazer o levantamento, 

foi contratado o levantamento de fauna e flora que atendesse o Plano de Manejo. Em 

seguida o Professor Demostenes Ferreira da Silva Filho fez apresentação através de slides 

do Inventário em Vias Públicas – Arborização Urbana –Diagnóstico e Planejamento, 

mostrando todas as etapas do levantamento feito. Betriz Helena de Andrade Maia 

parabenizou o professor pela apresentação e sugeriu que a Secretaria do Meio Ambiente 

e COMDEMA sugira que no novo Código de Urbanismo esteja previsto que os novos 

condomínios e loteamentos atentem as regras e orientações. Elenice Mouro Varanda disse 

que é muito importante que a população aprenda o nome das nossas espécies e a melhor 

maneira de fazer isso é a arborização urbana com espécies nativas. A Secretária Nádia 

Nacharczuk informou que já existem novas legislações, Decreto 3718 e 3719 de 2021 que 

prevê largura mínima de calçada, largura mínima de espaço árvore para loteamentos e 

espaços mínimos de plantio de árvores para condomínios. Propôs que algumas reuniões 

sejam feitas na Secretaria do Meio Ambiente. O Professor Demostenes Ferreira da Silva 

Filho disse que a acessibilidade de calçadas na cidade vai além de raiz de árvore e mostrou 

fotos de pontos na cidade com degraus na calçada. O presidente informou de teria mais 

uma apresentação de um processo do Prof. Joaquim, um TAC, mas vai ficar para a 

próxima reunião ordinária no final do mês que vem. Ana Nascimento pediu para constar 

em ata a insatisfação da Câmara Técnica Animal por mais uma vez não poder se 

manifestar e informou que as atas foram mandadas para o COMDEMA. Nada mais 

havendo, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a todos os participantes.  

 

 

 

  

 

JOAQUIM GILBERTO DE OLIVEIRA  

Presidente do COMDEMA 

 

 

                                   CAROLINA MASTROROSA MOURÃO 

Secretária do COMDEMA 

 

 

 


