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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Julho de 2018, com início às 09:00h, 
realizou-se no Auditório Nantala Badue, da Câmara Municipal, em Bragança 
Paulista/SP, a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA – biênio 2017/2019, conduzida 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: Alexandro de Souza Morais, Adalto Jose Maciel 
Leme, Cecilia Selma Basani Ribeiro da Silva, Caroline Eduarda de Oliveira, 1º 
SGT PM Daniel Inajar Arantes Centofante, Fernando Antonio Biasseto Junior, 
Fabiano Antonio Esperendio, Beatriz Helena de Andrade Maia, Maria Cristina 
Munoz Franco, Adriana Bertolini, Milma Rosa de Lima PARTICIPANTES: Natália 
Pellicciaro, Luana Brito de C. Matui, Fernanda Matos, Aline Bueno de Godoy, 
Barbara Giovana Camargo, José Lucas G. Romero, Maiara de Lima Izeppe, 
Sara Lo Sardo Maria Rosangela J. Dezotti e Lidiane O. Chiaron Izzo. A reunião 
iniciou-se com a apresentação dos alunos da Universidade São Francisco que 
compõem a Câmara Técnica de Meio Ambiente de revisão do Plano Diretor 
Municipal.  Na sequencia o Presidente, Professor Joaquim Gilberto de Oliveira, 
informou a ausência da 1ª e 2ª Secretária do Conselho, sugeriu, então que a 
reunião fosse secretariada e a ata lavrada por mim, Adalto Jose Maciel Leme, 
representante suplente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tendo em 
vista que no início da reunião o quórum não chegou a cinquenta por cento mais 
um, e cumprindo o disposto no regimento interno, o Presidente, após meia hora, 
deu início com a segunda convocação, haja vista haver mais de um terço dos 
conselheiros. Na sequencia foi solicitada a dispensa da leitura da ata da 9ª 
Reunião ordinária, o que foi aceto sem objeções. O presidente sugeriu 
alterações na ata e a Conselheira Cecília Selma Basani, informou que seu nome 
não constava na ata. Feita as alterações a ata foi aprovada por unanimidade. 
Após, solicitou novamente a dispensa da leitura da ata da10 ª Reunião ordinária, 
o que foi aceito pelos conselheiros, a mesma após alterações por parte da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi aprovada por unanimidade. Foi 
sugerido pelos conselheiros e presentes a inclusão de pauta para a discussão 
da verba do FMMA destinada a revitalização dos “Laguinhos” do Jardim Público. 
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente lembrou que a verba é fruto de um 
Termo de Ajustamento de Conduta. Passando para a análise dos Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 01/SMMA, o Sr. Presidente solicitou a dispensa 
da leitura do TAC e do relatório, tendo em vista que o arquivo foi enviado com 
antecedência para apreciação dos conselheiros, o mesmo foi acatado por todos 
sem objeções. Aberta a discussão, foi apontado pelos conselheiros questões 
formais no TAC e questionada a SMMA sobre o Conceito “Espaço Árvore” que 
fora explicado pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente. Encerrada a 
discussão foi colocado, então, o parecer da relatoria em votação, onde sugere a 
Homologação do TAC 01, que foi aprovado por unanimidade. Passando para 
análise do TAC 02, novamente foi solicitada a dispensa da leitura do TAc e 
relatório, que foi acolhido por unanimidade. A conselheira Beatriz Helena Maia 
sugeriu que o “Espaço Árvore” não seja feito no leito carroçável, a SMMA 
explicou, então, que há todo um estudo que antecede a implantação deste. Após 
a discussão, o TAC 02 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
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Passou-se então para apreciação do TAC número 03, tendo em vista que a 
relatora se encontrava na reunião, a mesma explanou a matéria do processo, 
bem como sobre seu parecer e informou que era favorável à homologação. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Passando para o tema dos 
resíduos sólidos da construção civil, a participante Sara Lo Sardo, explicou do 
seu trabalho sobre o tema e pediu ajuda do conselho para fiscalização, tendo em 
vista que matéria publicada no jornal Bragança Jornal Diário informava que a 
Prefeitura Municipal iniciou fiscalização nas empresas de caçambeiros. Foi 
explanado sobre a resolução CONAMA e solicitado regulamentação das Leis 
Municipais. Na sequencia o Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente, explicou 
sobre a visita na cidade de São José do Rio Preto e sobre a proposta de 
regulamentação das Leis. Foi então sugerido pelo Presidente o convite das 
Secretarias envolvidas no Grupo de Trabalho (com a Promotoria) para participar 
de reunião e explanar sobre o tema. Encerrada a discussão sobre Resíduos 
Sólidos, a Engenheira da SMMA, Ana Carolina Alves dos Santos Rúbio 
apresentou sobre a situação das árvores imunes do município e informou da 
necessidade de alteração do decreto, haja vista algumas das árvores terem 
perdido as características que as imunizaram. O presidente, então, informou que 
compete ao conselho apenas acompanhar as alterações e sendo de 
competência da SMMA propor as alterações, e se houver necessidade que seja 
apresentado o decreto finalizado para conhecimento do conselho. Passando-se 
para os informes gerais, o presidente convidou a todos a participarem das visitas 
da Câmara Técnica de Meio Ambiente de Revisão do Plano Diretor. Na 
sequencia os conselheiros relataram a queimada no bairro do Guaripocaba. A 
reunião encerrou-se às 12:00 h e ficou estabelecida a data de 30 de Agosto para 
próxima reunião, na Sala Verde Pindorama, Núcleo de Apoio ao Professor e 
Aluno (NAPA).    
 
 
 
 
 
  

Joaquim Gilberto de Oliveira 
Presidente COMDEMA 

 

 

 

 

 

Adalto Jose Maciel Leme 

Conselheiro – SMMA 


