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ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE    
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DE EMBU-GUAÇU  
 

                                                           COMPEMA 
  
  
Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, com início às 14:00 

horas, reuniram-se os membros do COMPEMA na Câmara Municipal de Embu 

Guaçu, sito à Rua Emília Pires, N° 135, Centro de Embu Guaçu-SP.  

  
Presentes: Sr. Claudio Santana, Presidente do Conselho e Representante da 

Secretaria do Meio Ambiente, Conselheiro Vice Presidente deste Conselho, Eng. 

Daniel Rodrigues Lourenço (AEAIS), Conselheira Suplente Arq. Claudete 

Aparecida Lopes (AEAIS), Conselheiro Titular Sr. Flavio Itapura (Condomínio 

Fazenda da Ilha). Sr. Marco Antônio de Melo Galan (Representante do Estado), 

Robson Carnielli Ico (Diretor de Meio Ambiente). 

  

A abertura da reunião deu-se às 14:15h com a fala do Presidente Sr. Claudio 

Santana agradecendo os participantes e apresentando a MINUTA DO EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DO BIENIO 2022/2024 a ser finalizada com 

ajuda dos conselheiros presentes, em seguida o Eng. Daniel Rodrigues Lourenço 

comentou sobre a dificuldade dos entendimentos na eleição anterior, comentou 

sobre deixar bem claro no EDITAL as condições para estar apto a ser um membro 

conselheiro, em seguida a conselheira Arq. Claudete comentou mais uma vez 

sobre a dificuldade que o conselho tem de participar dos projetos do município, 

gostaria de uma maior participação do concelho nas tomadas de decisões logo 

que o conselho representa a sociedade do municio. 
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O conselheiro Marcos Galan, com intuito de compartilhar suas experiências, fez 

alguns relatos da sua participação em outros conselhos, mostrando alguns pontos 

positivos e negativos, mostrando que o questionamento e o contraditório sempre 

fez parte das reuniões de conselhos. 

Por fim o conselheiro Flavio Itapura falou que está a disposição no que for preciso 

para ajudar o conselho na elaboração da eleição biênio 2022/2024. 

A proposta é está com o Edital pronto até o final de julho, em seguida iniciando o 

processo de Eleição. 

E por fim, sem mais nada a tratar, foi encerrada a reunião às 16:00 horas, 

sendo a ata escrita por Robson Carnielli Ico - Diretor de Meio Ambiente   

 

Assinam a presente Ata: 

  

Claudio Santana – Presidente deste conselho   

  

Daniel Lourenço Rodrigues – Conselheiro titular   

  

Claudete Aparecida Lopes – Conselheira suplente   

  

Flavio Itapura - Conselheiro titular  

   

Marco Antônio de Melo Galan – Representante do Estado 


