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ATA DA 3ª REUNIAO ORDINARIA COMDEMA 2022/2024. 

Data: 19/10/2022. 

 

Na data supracitada, às 17:00 hs o COMDEMA esteve reunido e foram 

discutidos os assuntos constantes na Pauta. 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros e suplentes: 

Luciano Dalto Vieira de Godoi e Jose Renato Belotto – Secretaria de 

Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente; 

Dra Monica Francisconi -Ordem dos Advogados ; 

Joao Paulo Polydoro – SAAE 

Paulo Sergio Tostes  – Associação Comercial 

Marco Antônio Betiol e Anna Claudia Piccolomini Barbosa Betiol – 

Sociedade Civil 

Fabio Trabaquini e Daiana Scarpato Cavazoti – Associação de 

Engenheiros e Arquitetos; 

Mara Silvia Losano e Carlos Eduardo Rodrigues – Secretaria de Saúde 

Marco Antônio Nunciarini – Associação de Bairros; 

Alexandre Arioli – Secretaria de Obras e vias Públicas; 

Cassio Scabora – Organização Sociedade Civil  ; 

Josiane da Paula – Secretaria de Negócios Jurídicos. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  

 

Joao Rafael Cavenaghi- Câmara Municipal de  Vereadores 

Geraldo Luiz Nalom – Secretário Executivo 

1- Foi aprovada a Ata da última reunião realizada. 

 

2- O Conselho discutiu o tema referente à  passagem de fauna para 

evitar  acidentes com animais e pede para  seja encaminhado ao Prefeito 

Municipal através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 

uma solicitação de estudo e viabilidade de implantação de dispositivo de 

passagem de animais nos locais onde houver incidência de atropelamento  

.Alguns questionamentos foram levantados quanto ao número de 

atropelamentos e também sobre se o fato compromete a existência desses 

animais .O Sr Jose Renato esclareceu que em virtude da grande quantidade de 

animais principalmente saguis que são os que mais sofrem acidentes ,o fato 

talvez não comprometa a existência deles , porém que é bastante traumático 

quando a Secretaria ou a Brigada tem que atender um animal atropelado e 

muitas vezes com grande grau de sofrimento dos animais .    

 

3- Em seguida foi apresentado o tema referente a ocupação de áreas 

verdes que também foi bastante discutido, e sugerido pelo Sr. Carlos Eduardo 

Rodrigues representante da Secretaria de Saúde que  da mesma forma através 

da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente será levado ao Sr 

Prefeito municipal o pedido para que seja a admissão dos concursados na área 

fiscal para fins ambientais, sugerindo 4 fiscais (a cada 10.000 habitantes ao 

menos 1) para fazer com que se cumpra as legislações pertinentes as causas 

ambientais como está em questão, e assim sucessivamente ou 

simultaneamente,  faça se um levantamento com mapeamento das áreas 

afetadas, e se necessário de remoção das irregularidades. Também será 

encaminhado ao SAAE e a CPFL documento solicitando qual a situação dessas 
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ocupações referentes ao uso de água, esgoto e também energia elétrica, que 

será questionado a CPFL através de oficio 

 

4-   Também em relação a ocupação de áreas de proteção 

permanente (APP) conforme o código florestal, para exploração comercial 

solicitamos que o Sr prefeito municipal autorize a Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e Meio Ambiente seja consultada antes da emissão da licença de 

funcionamento para evitar futuras irregularidades. 

5- Diretrizes para esgotamento sanitário, foi uma demanda 

apresentada pelo SAAE e se trata de um empreendimento que necessita receber 

a autorização para ligação de rede de esgoto na rede pública e pela localização 

o ponto mais próximo seria a rede que atravessa o Zoobosque Municipal. Na 

discussão foram levantadas todas as possibilidades, mas por unanimidade se 

votou contraria a utilizaçao da rede existente uma vez que a mesma já está com 

sua vazão   toda comprometida e seria totalmente inadequado a construção de 

uma nova rede no interior do Zoobosque. Também será  solicitado  ao SAAE que 

seja realizada manutenção periódica na rede existente. 

 

Dra. Monica Francisconi 

Secretária COMDEMA 

 

 

Luciano Dalto Vieira de Godoi 

Presidente COMDEMA 

 

 

Geraldo Luiz Nalom 

Secretário Executivo 
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Ao Sr Prefeito Municipal Fabio Vinicius Polidoro. 

Pedreira ,20 de Outubro de 2020 

 

Em reunião desse Conselho realizada em 19/10/2022 ficou determinado que 

seria solicitado ao Sr Prefeito a autorização para que a Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente realizasse as seguintes tarefas: 

1. Estudo para implantação de passagem de fauna em locais de incidência 

de atropelamento de animais; 

2. Levantamento das áreas verdes e áreas de Proteção Permanente (APP) 

ocupadas irregularmente e posterior desocupação; 

3. Contratação de fiscais para as Secretarias que operam com questões 

ambientais e de resíduos sólidos. 

4. Manifestação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio 

Ambiente nos processos (licença de funcionamento) referente a 

ocupação de APPs para exploração comercial a fim de evitar 

irregularidades. 

  

 

Dra. Monica Francisconi 

Secretária COMDEMA 

 

 

Luciano Dalto Vieira de Godoi 

Presidente COMDEMA 

 

 

Geraldo Luiz Nalom 

Secretário Executivo 
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Ao Sr Leonardo Selingardi 

Diretor do SAAE 

 

Em reunião desse Conselho realizada em 19/10/2022 ficou determinado que 

seria solicitado ao SAAE as seguintes informações. 

 

Os empreendimentos comerciais instalados em áreas publicas autorizado pela 

Prefeitura Municipal, seja pequenas empresas ou ambulantes tem instalação de 

água e esgotamento sanitário devidamente aprovados? 

 

Também na referida reunião, conforme Ata em anexo foi votado por unanimidade 

a não aprovação de descarga de esgoto de novos empreendimentos na rede 

que passa no interior do zoobosque , tampouco a construção de nova rede no 

local , solicitamos ainda  manutenção periódica na rede existente. 

 

 

Dra. Monica Francisconi 

Secretária COMDEMA 

 

 

Luciano Dalto Vieira de Godoi 

Presidente COMDEMA 

 

 

Geraldo Luiz Nalom 

Secretário Executivo 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  

 

 

Oficio COMDEMA nº14                                    Pedreira ,20 de outubro de 2022 

À CPFL  

Sr Paulo Gracia. 

Diretor  

O Conselho Municipal de Meio Ambiente em reunião realizada em 19/10/2022 

deliberou que fosse enviado à CPFL oficio solicitando informações sobre quais 

critérios são adotados para instalação de energia elétrica no município de 

Pedreira em áreas públicas para uso de ambulantes e pequenas empresas 

comerciais que muitas vezes estão instaladas em áreas verdes e áreas de 

proteção permanente. 

 

Cordialmente. 

Dra. Monica Francisconi 

Secretária COMDEMA 

 

 

Luciano Dalto Vieira de Godoi 

Presidente COMDEMA 

 

 

Geraldo Luiz Nalom 

Secretário Executivo 


