
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA 

- COMDEMA - BIÊNIO 2021/2023 - 26 DE MAIO DE 2022 – ON-LINE GOOGLE 

MEET 

 

Aos 26 de maio 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, a décima primeira 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: 

Adriana Bertolini, Ana Elisa Cardoso do Nascimento, André Monteiro, Carlos Alberto 

Rezende, Cecilia Selma Basani Ribeiro da Silva, Dilnei Giseli Lorenzi, Elenice Mouro 

Varanda, Fabiano Antônio Sperendio, Felipe Morais Del Lama, Donizete Luis Beltrame, 

Frederico Pereira de Lima, Gabriela Catherine Araújo,  Marcos Aurélio Picarelli, Maria 

Cristina Muñoz Franco, Maurício Richieri, Michele Consolmagno, Osvaldo Rubio 

Júnior, Paula Trambaiole Lima e Priscilla Santana de Moraes. PARTICIPANTES: 

Funcionário da SMMA: Cleber Canner; Munícipes: Irany, Juliana Alves, Tainá Mello, 

Verônica Queiroz e Daniela Toledo. 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 queriam registrar a presença, também colocar o nome 

completo para registro em ata. Fez o registro da justifica de ausência dos Conselheiros 

Marcus Vinicius Valle Jr., Fabiane Furukawa, Carolina Mastrorosa Mourão, Beatriz 

Helena de Andrade Maia e Nádia Zacharczuk que por compromissos profissionais não 

puderam participar da reunião. Solicitou que os Conselheiros e demais participantes 

fossem objetivos e breves em suas falas. Foi aprovada a leitura da ata da décima reunião 

ordinária junto com a ata de hoje na próxima reunião ordinária, uma vez que recebeu a 

Ata da décima reunião ordinária na terça-feira e a diretoria não teve tempo hábil para as 

devidas correções e formatações.  Aberta a palavra para assuntos de Interesse dos 

Conselheiros. Ana Elisa Cardoso do Nascimento informou que a Câmara Técnica de 

Proteção Animal se comprometeu a tentar participar das oficinas sobre o Parque das 

Araucárias para dar sugestões e opiniões. Informou ainda, que a Câmara Técnica 

juntamente com a OAB, está elaborando a Cartilha de Posse Responsável para 2022 e 

como sugestão ficou decido que serão feitos banners com resumo da cartilha e será gerado 

um QR Code. Perguntou ao Presidente se há condições de liberação de verba através do 

Fundo, para confecção dos banners. O Presidente informou que vai passar uma cópia do 

Regimento Interno do COMDEMA que fala sobre a aprovação dos recursos e que irá 

orientar a Conselheira de como a Câmara Técnica, através da Secretaria do Meio 

Ambiente, pode estar solicitando os recursos. Verônica Queiroz perguntou sobre o Lago 

do Orfeu e o Presidente informou que a última informação é que o processo corre na 

Justiça. Ficou deliberado que o COMDEMA oficializará a Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos para que seja informado a situação atual do processo. Elenice Mouro 

Varanda perguntou se o container para colocar material reciclável, que estão instalados 

no Parque dos Estados, no Supermercado União é da prefeitura ou particular porque eram 

abertos e agora está fechado com papelão. Que. as pessoas rasgam o papel e jogam o lixo 

de qualquer jeito. Que, não recebeu os projetos das praças que serão instaladas. Pelo 



Presidente foi dito que iria oficiar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para obter 

informações sobre o andamento das instalações dos EcoPontos. Fabiano Antônio 

Sperendio informou estava devolvendo o TAC que havia sido distribuído ao Conselheiro 

Mauricio Richieri para nova distribuição, tendo em vista que o mesmo não analisou por 

ser parte interessada e ele por ele não tem condições de ficar com o TAC para análise. O 

Presidente acatou a justificativa do Conselheiro Fabiano. André Monteiro fez um breve 

relato sobre a posição que se encontra o Lago do Orfeu dizendo que por determinação 

judicial a prefeitura foi impedida de tomar qualquer atitude de prosseguimento da obra. 

Que, as árvores não foram removidas e que foi cancelado o contrato da empresa porque 

o contrato tinha praticamente dois anos e a empresa não tinha mais como manter os preços 

contratados. Osvaldo Rubio Jr, presidente da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, 

informou que na próxima reunião fará uma apresentação sobre as respostas dos 

questionamentos feitos junto a prefeituras. Ana Elisa Cardoso do Nascimento informou 

que houve uma reunião com a promotoria juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente 

e o COMDEMA, que foi extremamente produtiva. Ficou decido que as denúncias serão 

feitas através do número oficial da DIBEM e no caso de urgência será usado o WhatsApp 

da secretaria, que está na mão da DIBEM. Também ficou decido que quem fara a 

representação pela CTPA na Secretaria do Meio Ambiente será a Camila Fornari. Que, já 

encaminhou uma listagem dos animais microchipados e está aguardando uma resposta da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente para saber a numeração dos chips. Perguntou se 

houve resposta da Secretaria do Meio Ambiente sobre o número de funcionário da 

DIBEM. Pelo presidente foi dito que não recebeu nenhuma resposta sobre os 

questionamentos feitos. A Conselheira Elenice Mouro Varanda leu seu parecer sobre um 

Tac referente a uma denúncia feita pelos vereadores Marcus Vinicius Valle Jre Quique 

Brown, sobre corte de uma árvore. Em 19/03/2020 foi feita uma vistoria pelo Meio 

Ambiente, onde constou que um a Araucária havia sido cortada na Fazenda Bela Manhã. 

Foi feito um AIA nº 399 onde o proprietário deveria in formar no prazo de 05 (cinco) dias 

se tinha autorização para o corte. O advogado da empresa juntou a defesa requerendo que 

a multa fosse transformada em advertência. O recurso interposto foi indeferido e após 

notificação a empresa em 17/07/2022, informou que tinha interesse em firmar um TAC. 

Em 10/03/2022, a notificação para assinatura do Termo de Conduta, foi encaminhada. 

Falou sobre a demora na aplicação das multas e exigir que as leis sejam respeitadas. Que 

o Tac propôs o plantio de (trinta) espécies de árvores no valor de R$3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), doação de insumos que é um trema a laser no valor de 500,00 

(quinhentos reais), frequentar curso de educação ambiental e fixação de placas com 

informações do documento. Total 14.000,00 (quatorze mil reais). Parecer final foi pela 

aprovação do TAC, propondo a alteração da tabela apresentada pela Secretaria do Meio 

Ambiente para escolha da espécie a serem plantadas pelo autuado. Verônica Queiroz disse 

que falta um conhecimento profunda das espécies e sua importância. Oswaldo Rubio Jr. 

Concordou com o parecer da Conselheira Elenice. O TAC foi aprovado com uma 

abstenção. O Presidente pediu que a leitura e análise do Recurso de segunda instância, no 

qual é o relator, referente a dois AIA em face de Fernando Fernandes, fosse feito na 

próxima reunião plenária, para que os Conselheiros tivessem tempo para analisar seu 

relatório. O Recurso refere-se a denúncia de um munícipe e uma notificação Ministério 

Público de que estava havendo uma movimentação de terra e corte de árvores em uma 

propriedade rural de Bragança Paulista. Fez uma explanação do ocorrido no processo e 

disse que a fiscalização não atendeu os mínimos critérios da legalidade e da transparência 

administrativa. Com a palavra Sargento Priscilla Santana de Moraes do Corpo de 

Bombeiros fez uma apresentação sobre as Ações Conjuntas Municipalidade e Corpo de 

Bombeiros na Operação Corta Fogo 2022. Sobre o tema alguns Conselheiros fizeram 



considerações e o Presidente dentre as suas considerações também falou sobre o esforço 

dos do Corpo de Bombeiros em apagar os incêndios e na questão de se educar 

previamente antes da Operação Corta Fogo entrar em ação, falou ainda, que a Fiscalização 

Ambiental de queimadas é complementar é do Poder Público Estadual e Municipal. Que 

a municipalidade não se fez presente na reunião para discussão e espera que em uma 

próxima oportunidade o município possa estar colaborando para entender quais são os 

avanços e dificuldades. Em Seguida o Presidente, sobre o Parque Municipal Petrolina 

Markowitz e Mata das Araucária Petrolina Markowitz informou que foi feita uma oficina 

por conta da contratação de uma empresa pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

para fazer o Plano de Manejo de duas unidades de conservação. Foi feita uma oficina 

participativa no dia 20 de maio e mais duas serão feitas: dia 08 de junho sobre o Parque 

Natural e no dia 15 de junho sobre a Mata das Araucárias. Falou sobre a importância do 

Conselho, dos ambientalistas e técnicos, dando sugestões na construção do Plano de 

Manejo. Sente que o Parque está sob risco eminente. Pediu a colaboração de todos na 

construção de um Plano de Manejo efetivamente bom para o meio ambiente. Após 

considerações e sugestões feitas pelos Conselheiros, o Presidente encerrou os trabalhos 

agradecendo a presença de todos. 
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