
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE BRAGANÇA PAULISTA 

– COMDEMA – BIÊNIO 2021/2023 – 30 DE JUNHO DE 2022 – ON LINE 

GOOGLE MEET 

 

Aos 30 de junho 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 por Carolina Mourão com a presença dos Conselheiros e 

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

CONSELHEIROS: Ana Elisa Cardoso do Nascimento, Beatriz Helena de Andrade Maia, 

Carolina Marques Suppioni Bertelli Ferreira, Carolina Mastrorosa Mourão, Cecilia Selma 

Basani Ribeiro da Silva, Dilnei Giseli Lorenzi, Fabiane Furukawa, Fabiano Antônio 

Sperendio, Fábio Brunholi, Felipe Morais Del Lama, Frederico Pereira de Lima, Gabriele 

Stephanie de Lima, Marcos Aurélio Picarelli, Marcus Vinicius Valle Júnior, Marta 

Aparecida Franco, Maurício Richieri, Consolmagno, Nádia Zacharczuk, Osvaldo Rubio 

Júnior, Priscilla Santana de Moraes, Salvador Markowicz Neto e Virgínia de Souza 

Bueno. PARTICIPANTES: Funcionários da SMMA: Juliana e Monique Darrieux 

Munícipes: Bernardo Correa, Daniela Fernanda de Toledo, Fernanda Franco e Juliana 

Alves. Abrindo os trabalhos a 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.  Por unanimidade foi aprovada o adiamento da deliberação das atas da 

décima e décima primeira reunião ordinária para próxima reunião. A Conselheira Bia 

Maia solicitou a inversão da pauta para que os TACs fossem analisados antes do Assunto 

de Interesse dos Conselheiros. A solicitação foi aprovada. Beatriz Maia fez a apresentação 

da análise do TAC 03/2022 que se refere a uma denúncia do Condomínio Village Santa 

Helena sobre acúmulo de lixo de árvores deixados em uma área verde, na divisa pelo 

Condomínio Vizinho, Condomínio Residencial Le Style. Em 23 de junho de 2021, o fiscal 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente certificou que o Condomínio Le Style não 

havia cumprido as determinações da notificação anterior. Em março de 2021 foi gerado 

uma Auto de Infração. Após visita ao local com os síndicos dos referidos condomínios, 

onde foi esclarecido as questões do TAC. Em  análise a relatora concordou com a 

homologação do TAC e opinando pela realização de campanha sobre projetos  de sistema 

de  águas pluviais, manutenção com a  limpeza dos bueiros, ralos e caixas de contenção 

para que não aconteçam danos ambientais maiores. O parecer foi aprovado por 

unanimidade. O Conselheiro Michele Consolmagno falou sobre o TAC do Marcelo 

Stefani e a Presidente informou que o caso está sendo acompanhado de perto pela 

Secretaria. As Conselheira Fabiane Furukawa e Ana Nascimento, parabenizaram a 

Conselheira Bia Maia pelo excelente relatório. Assuntos de Interesse dos Conselheiros. 

O senhor Bernardo e o Conselheiro Salvador Markowicz que fazem parte do Grupo de 

Trabalho do EIV-RIV do Aeroclube solicitaram a prorrogação dos prazos para maiores 

estudos. Por unanimidade foi aprovada a prorrogação. Nádia Zacharczuk disse que está 

faltando comunicação entre o Grupo de Trabalho e a Prefeitura, mas que vai pedir mais 

agilidade nas respostas dos questionamentos feitos pelo grupo. Bia Maia solicitou um 

resumo do andamento da ARIE do Parque. Nádia Zacharczuk informou que as reuniões 



foram muito produtivas e que o zoneamento será iniciado na próxima reunião e quanto a 

incorporação da ARIE ao Parque, há uma discussão em andamento. Sobre as reuniões de 

planejamento participativo disse que estão muito produtivas. Elogiou a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente pelas pessoas que estiveram nas reuniões. Convidou os 

Conselheiros a participarem das reuniões e disse que a próxima reunião será 

extremamente importante porque vai ser discutido zoneamento, zona de amortecimento, 

regras que não poderão ser alteradas depois. Marcus Valle disse que participou da reunião 

e o que foi constatado ali é que existe uma tentativa de compatibilizar o uso atual dos 

esportistas com a preservação do meio ambiente. O Conselheiro Fabiano Sperendio 

parabenizou Carolina Mourão pela condução da reunião e disse que a Energisa vem 

fazendo cortes radicais em árvores na Av. dos Imigrantes e Estrada Dr. João Garcia 

Sanches. Questionou porque nenhum processo contra Energisa foi aberto. Monique 

Darrieux explicou que foram feitas várias notificações para Energisa para participar de 

um curso de podas e adequações de poda que haviam realizado. Que, estiveram na 

secretaria, foram delimitados alguns procedimentos e solicitado que a Energisa aponte 

quais árvores estão em conflito com a rede e apresentem uma solução alternativa técnica 

para substituição dos exemplares. Foi fornecido um prazo que se não for cumprido serão 

tomadas as medidas legais. Osvaldo Junior Rubio disse que na reunião que aconteceu na 

Câmara foi comentado que o maior conflito das árvores com a rede elétrica são os fios de 

baixa tensão e que a solução seria trocar esses fios por cabos multiplexados. A presidente 

disse é preciso ser enfático, incisivo com relação a Energisa porque eles falam que vão 

entregar um inventário, um programa novo e até agora nada. Que, está sendo elaborado 

um novo inventário arbóreo, fazendo a revisão do Plana de arborização e é preciso estar 

alinhado com a Energisa. Que, a DIFA paralisou algumas podas em determinados locais 

até que a Energisa apresente o projeto técnico. Em seguida, o Conselheiro Felipe Del 

Lama apresentou sua análise referente ao TAC nº 04 – Vitor Hugo Pombal Sabino, 

referente a disposição irregular de resíduos sólidos em uma área entre o Posto de Monta 

e a Av Marrey Jr. Colocado em votação, o parecer do TAC foi aprovado por unanimidade. 

A Conselheira Ana Elisa apresentou análise do Regimento Interno da Câmara Técnica de 

Proteção Animal. Vitor Moura disse que vai fazer um trabalho para compor a Câmara 

Técnica. A presidente colocou em votação o adiamento para a próxima reunião dia 28 de 

julho, para deliberação do Regimento Interno da Câmara Técnica. Ficou deliberado que 

até dia 25 de julho será o prazo para apresentação das chapas e no dia 28 de junho será a 

votação para eleger Presidente e Vice-Presidente do COMDEMA. Não tendo havendo 

mais nada a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

 

                                   CAROLINA MASTROROSA MOURÃO 

Primeira Secretária do COMDEMA 

 


