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CA6 – Relatório Publicado no Site da Prefeitura de Bauru

Extrato resumido dos temas debatidos nas Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (COMDEMA) e suas respectivas decisões, no período
de Julho de 2020 a Agosto de 2021.

* Este resumo não reflete a integralidade das reuniões, pois apresenta apenas os temas debatidos e
as respectivas conclusões. Para ter acesso às ATAS e discussões completas do COMDEMA acesse
https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/comdema.aspx.

ATA Nº 05/2020
Reunião Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h50min com a deliberação
dos seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

01 – Esclarecimentos pela SEMMA sobre a entrega do caminhão Rollon Off para uso na gestão de
resíduos no município. Dorival passou a palavra ao Secretário Airton para que o mesmo esclarecesse
esse item. Airton cumprimentou todos e citou que o caminhão roll on-off foi entregue juntamente
com uma caçamba e está aguardando a documentação para começar a operar. A primeira atividade
executada pelo caminhão será a retirada dos rejeitos das cooperativas. Esse serviço foi iniciado,
porém devido haver uma grande quantidade e ter que fazer várias viagens ao aterro de Piratininga,
ficou muito alta as despesas com pedágio.

02 – Análise dos processos sobre poda drástica em árvores e também sobre a espécie Enterolobium
contortisiliquum com problemas fitossanitários – Dorival. Processo 26.150/2019 – poda drástica em
Oiti – autuado Paulo Sergio Sales – o Comdema concordou pela manutenção da multa. Processo
32.0056/2019 – supressão de Canelinha – autuado Aparecido de Lima Araújo Lima - autuado alega
que foi uma queda natural, que não houve corte e apresenta na defesa a assinatura de vários
vizinhos afirmando tal situação. O Comdena sugere que a Semma investigue os fatos junto aos
bombeiros para confirmar a queda natural, caso não seja comprovado manter a multa. Carrijo
questionou se a Câmara Técnica de Arborização Urbana está considerando as Normas Técnicas da
ABNT para fazer as avaliações nos processos. Maria Izabel respondeu que sim, que são consideradas
as normas da ABNT. Em seguida os presentes concordaram com a decisão de investigação dos fatos e
multa em caso contrário do apresentado. Processo 58116/2018 – poda drástica em um Oiti - autuado
Raquel Alves. Dorival citou que a alegação do autuado era de que a árvore estava com taturanas que
machucou animais e pessoas. Dorival colocou que dificilmente taturanas ficam em Oiti e a
CTArborização Urbana decidiu por manter a multa. Os demais membros concordaram com a decisão
de manutenção da multa. Em seguida passou para o Processo 78925/2020 referente a uma árvore da
espécie Timburi, localizada na Praça Rui Barbosa e que é tombada. Foi lido a análise da tomografia
realizada em 2017 sobre essa árvore, que foi recebida no dia anterior a reunião.

3 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 27/20 que altera a Lei 7.124 que trata dos Grandes
Geradores – Dorival citou que iria pedir esclarecimentos por parte da Semma do motivo da
apresentação deste projeto de Lei no Comdema, visto que houve o envio de outros dois projetos de
Lei (11/20 e 43/20) para a Câmara e o Comdema não teve acesso para que pudesse contribuir com os
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mesmos. Voltando ao projeto de Lei nº 27/20, o mesmo altera o 3º artigo da Lei 7.124, da qual trata
dos Grandes Geradores. Este artigo em sua redação é utilizada a palavra “deve” e querem alterar
para “prioritariamente”. Dorival esclareceu que realizando essa alteração deixa de ser obrigatório a
destinação dos resíduos as cooperativas e passa a ser prioritário. Em seguida mencionou a alteração
no artigo 5º no inciso VII. Dorival em sua análise ao Projeto de Lei entende que há um desprestigio as
cooperativas e o que a lei prevê realmente é o prestígio das cooperativas e associação para que
possam se estruturar e caminhar sozinhas. Dorival solicitou que a Gisele, representante da Coopeco
se manifestasse. Gisele colocou que esse projeto de lei deveria ser arquivado, pois não contempla as
cooperativas. Mencionou que atualmente nenhum grande gerador do município envia seus resíduos
as cooperativas e que se houver alteração na lei irá solicitar que seja obrigatória a apresentação do
Plano de Gestão de seus resíduos por parte do Grande Gerador.
DECISÃO: coloca em votação a deliberação pelo arquivamento do projeto e que para novas
proposituras de alteração da lei ou do decreto que regulamenta a lei, que a Semma traga para ser
discutido nos grupos de trabalho do Comdema.

4 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 11/20 que dispõem sobre a obrigatoriedade do
plantio e manutenção de árvores no passeio público e da outras providências - Dorival realizou a
leitura de todo o histórico do processo. Finalizou sua fala colocando que o Plano de Arborização
Urbana não existe, bem como a revisão da lei 4368/99 e que mais uma vez foi criado um projeto de
lei transferindo a responsabilidade para que o munícipe doe mudas para a prefeitura, sem especificar
qual tipo, característica e não define onde será utilizada, já que a Semma não possui nem um Plano
de Arborização para seguir. Dorival percebe que falta discussão a respeito do tema já que o mesmo
teve início em julho de 2019 e somente agora em julho de 2020 o Comdema toma conhecimento, e o
pior, por solicitação da Comissão de Justiça da Câmara e não da Semma. Renato toma a palavra e
coloca que para se ter um Plano de Arborização é preciso primeiro realizar um diagnóstico da
situação atual das árvores do Município. Também é preciso realizar a manutenção das árvores.
Árvores de pequeno e médio porte o próprio munícipe estudando consegue realizar uma poda.

A reunião foi encerrada às 12h.

ATA Nº 06/2020
Reunião Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020.

A reunião extraordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h45min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Análise do laudo da CT Arborização urbana que trata do destombamento da espécie
Enterolobium contortisiliquum com problemas fitossanitários.
DECISÃO: A maioria decidiu pelo não destombamento da árvore Timburi. Após a votação Dorival
sugeriu que o Comdema elabore um documento com algumas orientações a Semma: que a
secretaria tenha um acompanhamento mais próximo, realizando podas constantes dos galhos que
tenham risco de queda; que haja um controle das infestações de pragas e cupins; colocação de placa
de identificação e instalação de um gradil de proteção. Renato sugeriu visitas periódicas. Iniciou-se
uma série de discussões legais sobre supressão e responsabilização jurídica, no qual ficou decidido
que será feito um parecer, incorporado ao processo, dado o encaminhamento devido, cujo parecer
será apresentado aos conselheiros na próxima reunião ordinária.

2 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 43/20 que altera o artigo 10, da Lei nº 7.316, de 16 de
dezembro de 2.019, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos mananciais de águas
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superficiais, e determina outras providências, para estender para o dia 17 de dezembro de 2.020, o
prazo legal para sua entrada em vigor -
DECISÃO: Por 08 (oito) votos decidiu-se que o Prefeito Gazzetta faça a retirada da propositura do
projeto de Lei até que se tenha amparo legal de que se é possível o FMMA gerenciar recursos
advindos do DAE.

3 – Esclarecimentos pela SEMMA sobre a proposta da PPP do lixo (Parceria Público Privada)
conforme solicitação na reunião anterior - Não havia funcionário algum da Prefeitura para
responder sobre o assunto. Dorival ficou de solicitar por meio de oficio o esclarecimento pela opção
três (3) e enviar à Chefia do Gabinete e ao Secretário da Semma para que possa ser apresentado na
reunião ordinária de agosto de 2020.

4 – Outros assuntos - Prof. Aloisio convidou os membros do Conselho para participarem do webinar
do Codese no dia 20 de agosto as 19h. Renato colocou sobre ter sido procurado por alguns
apicultores que gostariam de conversar com o Comdema sobre a diminuição de espécies de abelhas
sem ferrão e que irá repassar o contato do representante do grupo para Dorival presidente do
Comdema. Dorival encerrou a reunião agradecendo a presença de todos às 11h30, e eu, Fernanda
Cezario, lavrei a presente ata que, uma vez lida e aprovada na próxima reunião, será assinada por
todos os presentes.

A reunião foi encerrada às 11h30min.

ATA Nº 07/2020
Reunião Extraordinária realizada em 28 de agosto de 2020.

A reunião extraordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h45min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 - Análise dos processos sobre Arborização Urbana – CTArb. Urbana. O Processo nº22304/17,
autuando Eliana Aparecida Losnak pela supressão de três Sibipiruna, trouxe a informação de que a
SEMMA autorizou o corte de apenas uma das três árvores.
DECISÃO: Por 10 (dez) votos optou-se pela manutenção da multa.

2 - Análise dos processos sobre Descarte Irregular de Resíduos Sólidos – CTRS Processo
nº68.658/2019, autuada Elizabete Augusta Barreta dos Santos por descarte de resíduo sólido, no
qual após denúncia anônima, a defesa citou várias colocações com leis e exemplos, solicitando a
reversão da multa em advertência.
DECISÃO: Foi sugerida a devolução do processo à Juntada de Impugnação para resposta ao recurso e
questionamentos jurídicos apresentados, com solicitação de análise jurídica se assim a Junta de de
Impugnação achar necessário, para só depois proceder o seu retorno ao COMDEMA para avaliação e
parece, obteve voto favorável dos 14 membros presentes.

3 – Encaminhamento do COMDEMA sobre a Árvore Timburi da Praça Rui Barbosa Leitura do
relatório elaborado pela Câmara Técnica de Arborização Urbana sobre a árvore Timburi, no qual
consta a legislação, as considerações das discussões e do COMDEMA e a avaliação técnica, entregue
juntamente com um oficio à SEMMA.

4 – Discussão sobre o Projeto de Lei número 11/20 que dispõem sobre a obrigatoriedade do
plantio e manutenção de árvores no passeio público Com relação às orientações da SEMMA sobre
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plantio de árvores, o COMDEMA sugeriu a elaboração de manual com a descrição de quais árvores
plantar e como, considerando sua preservação e incluindo espécies nativas.
DECISÃO: Colocada em votação a proposta de arquivamento do projeto de lei para que o município
faça, previamente à sua formalização, o Inventário da Flora Urbana e o Plano de Manejo da
Arborização Urbana. Proposta que foi rejeitada. Assim, foi proposto oficializar a SEMMA solicitando
um prazo maior para devolução do documento para que este possa ser primeiramente encaminhado
às CTs para discussão e melhoria da proposta no que julgarem necessárias, aprovado por 12 (doze)
dos conselheiros presentes.

5 – Esclarecimentos pela SEMMA sobre a proposta da PPP (Parceria Público Privada) do lixo,
conforme solicitação na reunião anterior;

DECISÃO: Foi proposta a elaboração de novo ofício questionando novamente a escolha do cenário 3
“cenário 3 - triagem automatizada, galpão de triagem, ecopontos, compostagem aeróbica e
anaeróbica e aterro sanitário para rejeitos”, a adequação do projeto com o marco legal de
saneamento e informações sobre a participação dos catadores de recicláveis no processo de triagem
automatizada, e que fosse incluso sugestão de mini comissão do COMDEMA para acompanhar e
estar junto ao processo da PPP. Colocado em votação, obteve votos a favor de 12 membros.

7 – Apresentação dos documentos comprobatório que serão enviados ao PMVA em setembro de
2020; Fernanda esclareceu que no ciclo 2020 do PMVA serão consideradas as ações realizadas
durante o ano de 2019 visto que, devido à pandemia da COVID19, não foram possíveis a realização
de muitas ações e informou que o prazo final para envio dos documentos comprobatório é até o dia
28 de setembro, onde na Qualificação para a Certificação o município deverá obter no mínimo 60
pontos. Em seguida apresentou os resultados do rankings geral e por diretiva do município de Bauru
no período de 2011 até 2019. Em seguida, apresentou as diretivas que serão enviadas e justificou as
que não serão entregues, detalhadamente uma a uma. Após a apresentação Fernanda se colocou a
disposição para sanar as dúvidas. Dorival agradeceu a apresentação e questionou o que deveria ser
feito para obter a nota total nos itens que possuem os planos porém sem a aprovação na Câmara.
Fernanda respondeu que os decretos precisam ser transformados em lei. Dorival sugeriu para que a
Fernanda procure o presidente da Câmara Municipal, apresente a situação e verifique de que forma
é possível transformar esses decretos em lei e colocou o COMDEMA a disposição para participar
deste processo.

6 – Alterações no Edital do PAPPA visando o uso dos recursos do FMMA - Dorival colocou que o
edital publicado anteriormente foi analisado por um grupo da CTLegis que verificou novos prazos e
datas para entrega de documentos. Acrescentou que os valores propostos em cada linha temática
serão alterados de acordo com o valor atual que disponível no FMMA. Já foi solicitado o extrato do
FMMA atualizado e, assim que o Comdema receber, será feita a divisão igualitária para cada linha.
Também aguarda-se um parecer do Jurídico da Prefeitura com relação ao anexo 5, onde os itens não
estavam numerados e no edital constava a numeração. Renato complementou que nas datas com
relação a prazos considerou-se dias úteis, somente nos itens referente a recurso são dias corridos.
Dorival esclareceu que não compartilhou o documento com os membros do Comdema devido o
mesmo só poder ser compartilhado após publicação.
DECISÃO: Colocado em votação se poderia dar continuidade ao processo assim que recebesse o
retorno dos itens pendentes, cinco membros presentes foram a favor: André, Sirlei, Lourenço,
Adilson e Ana Elisa.

8 – Outros assuntos: Fernanda citou que será enviado a todos os membros do Comdema convite
para participar da Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Apa Vargem Limpa Campo Novo
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que acontecerá no dia 09 de setembro presencialmente no Teatro Municipal e também de forma on-
line.

A reunião foi encerrada às 11h45min.

ATA Nº 08/2020
Reunião Ordinária realizada em 02 de outubro de 2020.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h40min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Esclarecimentos sobre a retirada dos rejeitos das Cooperativas pela Semma - Dorival citou que
a Semma realizou toda a limpeza na cooperativa Coopeco com o auxílio do caminhão roll on-off.
Foram retiradas de 330 toneladas de rejeitos, o equivalente a 840m³. Foram realizadas 28 viagens e a
cooperativa teve um custo no valor de R$ 1.069,00 entre pagamento de pedágios e custos com
alimentação. Agradeceu a Semma pelo esforço e parceria na retirada de todo o rejeito. Enfatizou a
importância deste trabalho, e destacou que agora, a cooperativa poderá realizar um levantamento
mais próximo do real sobre a quantidade de rejeitos gerados.

2 – Análise dos processos analisados pela Câmara Técnica de Arborização Urbana (CTArb) - Dorival
apresentou quatro processos, informando que foram discutidos na CTArb, de forma online. Processo:
51.935/2019 e 81.311/2019. Autuado: Zenilda Rodrigues de Souza - Poda drástica em uma árvore
identificada como Oiti. Processo: 88.653/2019 e 121.285/2019. Autuado: Ermes Cardoso da Silva -
Poda drástica em uma árvore da espécie Chapéu de Sol. Processo: 95.000/2019 e 122.652/2019.
Autuado: Espólio de José Correia de Santana - Poda drástica em uma árvore não identificada.
Processo: 99.06/2019. Autuado: Luiz Antônio Barravieira - Poda drástica em uma árvore da espécie
Oiti. Processo: 122.654/2019. Autuado: Osvaldo Burhoff - Poda drástica em uma árvore da espécie
Oiti. Em todas as situações o parecer da CTArb foi pela improcedência do recurso e manutenção da
autuação através da multa lavrada.
DECISÃO: Colocado em votação todos foram a favor do parecer emitido pela CTArb.

3 – Análise dos processos analisados pela Câmara Técnica de Resíduos Sólidos (CTRS) - Dorival citou
que não havia nenhum novo processo para análise. Apresentou o oficio elaborado por meio da
decisão tomada na reunião ordinária do mês de agosto, sobre a devolução de um dos processos
solicitando que a Semma responda os questionamentos jurídicos apresentado pelo autuado.

4 – Exposição pela Semma sobre a Lei dos Grandes Geradores – Cadastro, Planos de
Gerenciamento, etc. - Secretário Airton colocou que o prazo se finaliza em 30 de novembro e que a
Secretaria vem trabalhando de forma orientativa às empresas, devido ser uma legislação nova.
Acrescentou que atualmente oito empresas se cadastraram como receptoras e cinco empresas se
cadastraram como transportadoras. A Semma notificou 142 empresas como grandes geradoras,
sendo que 96 já realizam seu cadastro. Destas 96 empresas, 36 já estão realizando a separação e
transporte dos seus resíduos e 41 empresas apresentaram o plano que estão sendo analisados pelo
técnicos. Informou que não foram efetuadas autuações até o momento e se colocou à disposição.
Carrijo sugeriu realizar divulgação sobre os dados atuais e o trabalho que está sendo realizado. Prof.
Aloisio corroborou com a fala do Carrijo e se colocou à disposição juntamente com a CTResíduos
Sólidos e a Rádio Unesp para contribuir na divulgação das informações e questionou se existe um
cadastro das empresas que prestam o serviço para a elaboração do Plano de Gestão dos Grandes
Geradores. Secretário Airton, respondeu que não tem este dado, mas que estão discutindo sobre
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quais empresas podem elaborar o Plano de Gestão para assim emitir um decreto orientativo.
Considera importante esse cadastro que irão trabalhar nesse sentido. Prof. Aloisio compartilhou com
todos que a empresa Lotus Jr. está elaborando planos de Gestão de Resíduos e que na semana
anterior entregou dois planos, sendo um para o município de Piratininga e outro para a Ambev de
Jaú e que a empresa Lotus Jr. Tem interesse em se cadastrar na prefeitura para realizar os planos dos
grandes geradores do município. Dorival complementou que o decreto do grande gerador não cita
realizar o cadastro dos profissionais habilitados para realizar o plano de gerenciamento dos resíduos,
entretanto essa resolução proposta pela Semma é de grande importância, visto que muitas dúvidas
estão surgindo por parte das empresas.

5 – Solicitação de recursos financeiros para o novo contrato com a ASCAM - Secretário Airton
esclareceu que o contrato da Prefeitura com a Ascam vencerá e precisa ser renovado para novembro
e que, devido ao ótimo trabalho realizado optou-se por fazer um novo contrato considerando a
inclusão de mais dois ecopontos; segurança dos ecopontos; projeto de reuso, entre outros itens.
Para que seja realizado o fechamento desse contrato o Secretário solicitou que o pagamento de 60%
do valor total do contrato seja efetuado com recursos do FMMA. Como houve muitas discussões e
devido à falta de valores atualizados do FMMA, o presidente Dorival, sugeriu enviar para todos os
membros o plano de trabalho e planilha de custos para que fossem analisados.
PROVIDÊNCIAS: foi marcada uma reunião extraordinária na próxima semana para votação deste
item com todas as informações necessárias.

7 – Encaminhamentos sobre o Edital Pappa - Dorival esclareceu que foi solicitado por ofício à
Secretaria de Finanças os valores atuais do FMMA para que seja melhor definido os valores para cada
área contemplada e que, em seguida, será enviado ao jurídico para análise e posterior publicação.
Entretanto, até o momento, não recebeu retorno e ficou de solicitar novamente. Esclareceu que
após a definição do Comdema irá suprimir a área de Resíduos Sólidos, já que a mesma poderá ser
contemplada por meio do contrato com a Ascam. Prof. Aloísio acha importante que seja solicitada
uma estimativa de arrecadação dos recursos do FMMA para 2021. Carrijo complementou solicitando
o quanto foi arrecadado em 2020 que foi destinado ao FMMA.

8 – Criação da Comissão Interna Multidisciplinar para analisar a possibilidade de regulamentar as
Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) e Parques Lineares de Bauru - Dorival colocou que
recebeu o processo referente a alteração no artigo 66º da Lei 5.631/2008, visto que o município tem
recebido processos de indenizações. Dorival realizou a leitura do artigo da lei e o projeto de
alteração da mesma. Luiz sugeriu duas opções de melhoria na redação: a) na proposta nova após a
palavra vegetação incluir a palavra Cerrado, assim fica definido o tipo de vegetação; b) trocar a
palavra vegetação por tipos vegetacionais, assim englobaria todas as vegetações do município. Já
com relação a elaboração dos Planos de Manejo das ARIEs, Luiz acredita que a própria Semma possa
elabora-los visto que não são muitas áreas e que já existe alguns estudos no próprio Plano do
Cerrado e Mata Atlântica. Carrijo questionou o motivo de trazer esta discussão ao Comdema, visto
que a responsabilidade pela redação do artigo compete ao executivo e que provavelmente ficará
para a próxima gestão e o porquê de fazer somente agora essa alteração. Leticia respondeu que
estavam aguardando um parecer favorável ao município e diante da negativa e de possíveis novas
ações, tomou-se a iniciativa de alterar a redação do artigo. Letícia acrescentou que a nova redação
do artigo considerou as sugestões apresentadas em audiência pública e que trouxe para o Comdema
por entender pertinente. A posição do município frente a situação é a alteração do artigo 66 da lei
para preservar o município quanto ao pagamento de novas indenizações e fazer isto ainda neste mês
de outubro. Prof. Aloísio colocou que, devido a importância da questão apresentada, seria
interessante todos terem acesso ao processo completo e sugeriu que fosse enviado a todos os
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conselheiros e na reunião extraordinária da próxima semana fosse votado, pois assim todos já teriam
estudado todo o processo. Dorival concordou com a fala do Prof. Aloísio e solicitou que a CTLegis
faça contribuições e apresente na próxima reunião. Dorival consultou a Secretária Leticia se poderia
aguardar um posicionamento do Comdema na próxima semana. A Sra. Letícia concordou e frisou que
solicita para que todos se atentem somente a questão de preservar o município de futuros processos
indenizatórios, que outras questões relativas as ARIEs serão discutidos na revisão do Plano Direto, do
qual já está acontecendo. Também sugeriu que façam melhorias na redação e apresente a proposta
que a será discutida na próxima audiência pública.

6 – Discussão pela plenária sobre as informações repassadas pelo grupo de trabalho responsável
pela elaboração da PPP do lixo a partir da audiência pública- Dorival passou a palavra ao Prof.
Aloísio para apresentar o que foi discutido na audiência pública. Prof. Aloísio colocou que a
percepção dele é muito positiva em relação a coleta domiciliar, onde haverá uma central
automatizada para separar o lixo domiciliar que ainda conter resíduos secos. Foi colocado ainda que
a empresa vencedora da licitação poderá construir um aterro ou terceirizar o serviço para a Estre que
é o que já acontece atualmente. Também haverá investimento na produção do gás metano. Prof.
Aloísio ponderou que a modelagem escolhida exclui a coleta dos resíduos, que está decisão foi
política, mantendo a coleta com a Emdurb. O prof. Aloísio colocou que, como o Comdema é um
conselho colegiado, propôs que oficialize formalmente o legislativo e o executivo solicitando a
inclusão da coleta na modelagem da PPP do lixo. Maria Izabel questionou se seria possível, uma vez
que a modelagem já está definida. Aloísio respondeu que o André (Caixa) colocou que, desde que o
legislativo solicite a inclusão da coleta no processo, a Caixa pode solicitar um aditivo e fazer as
alterações necessárias para incluir a coleta nesta modelagem.
DECISÃO: Dorival propôs juntamente com a CTLegis elaborar um documento para enviar a Câmara
fazendo os questionamentos levantados, todos concordaram.

9 – Análise do parecer jurídico sobre a Minuta de Decreto que designa os membros do Conselho
Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Comdema - Gilda
esclareceu que o parecer jurídico orientou a realizar o decreto nomeando os membros por um
período de dois anos (2020/2022), conforme estabelece a Lei Municipal nº 6.720/2015.
DECISÃO: Ficou definido que primeiro seria publicado o decreto com as alterações dos membros e
em uma segunda etapa solicitar a alteração da lei 7.126 de 10 de outubro de 2018 com a alteração
das entidades. Quanto à Diretoria, em fevereiro de 2021 ocorrerá nova eleição.

A reunião foi encerrada às 11h30min.

ATA Nº 09/2020
Reunião Extraordinária realizada em 07 de outubro de 2020.

A reunião extraordinária, que ocorreu de forma online, começou às 9h10min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Solicitação de recursos financeiros pela Semma para o novo contrato com a Ascam visando a
gestão dos Ecopontos de Bauru no período de novembro de 2020 a novembro de 2021 – Dorival
realizou um resumo recordando a utilização dos recursos do FMMA desde o ano de 2016 até o ano
de 2019. Em seguida apresentou as porcentagens referente a utilização do FMMA: 45% Semma; 35%
PAPPA e 20% de fundo de reserva e apresentou os extratos bancários e os pagamentos realizados no
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ano de 2019 e 2020, visto que a autorização de utilização dos recursos do FMMA ocorreram em 2019,
porém os pagamentos se estenderam por 2020.
DECISÃO: Colocado em votação que o pagamento de 60% do contrato da Ascam seja efetuado com
recursos do FMMA, foi aprovado por 9 (nove) dos conselheiros com direito a voto.

2 – Análise do processo sobre a alteração do artigo 66 que trata das Áreas de Relevante Interesse
Ecológico (ARIEs). Dorival colocou que a CTLegis reuniu-se e elaborou uma proposta de redação, que
foi lida para todos. Em seguida a Semma apresentou duas propostas de redação, também lidas Em
seguida houveram discussões sobre a retirada do parágrafo segundo, retirar a palavra supressão,
excluir a proposta 2 da Semma e unir a proposta 1 da Semma com a proposta apresentada pelo
Comdema. A redação final ficou da seguinte forma: “Art. 66 - Ficam criadas as seguintes ARIEs –
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, na forma do
artigo 16 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, destinadas a manter e conectar os
ecossistemas naturais, conforme Mapa 05: “Áreas de Interesse Ambiental”, em anexo, sendo que os
licenciamentos e autorizações nas ARIEs deverão ser submetidos à legislação vigente e órgãos
competentes.”
DECISÃO: Colocado em votação, os 8 conselheiros presente concordaram com a redação final.
PROVIDÊNCIAS: Dorival finalizou o assunto citando sobre a formação da Comissão que ficará
responsável por regulamentar as Aries e os Parques Lineares de Bauru, sendo que os membros do
Comdema serão escolhidos na próxima reunião ordinária.

A reunião foi encerrada às 11h30min.

ATA Nº 10/2020
Reunião Extraordinária realizada em 05 de novembro de 2020.

A reunião extraordinária, que ocorreu de forma online, começou às 9h10min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1) Apresentação e discussão do Planejamento e Zoneamento do Plano de Manejo Campo Novo
Vargem Limpa. A sra. Juciara, da empresa Arcadis, conduziu a apresentação e iniciou fazendo um
revisão do trabalho desenvolvido.Em seguida apresentou a definição de APA, segundo o SNUC e que
a mesmo é de uso sustentável. Considerando a definição dada pelo SNUC também definiu o que é
um Plano de Manejo, sendo que toda UC deve elaborar um Plano de manejo no prazo máximo de
cinco anos. Explicou que toda UC tem um Conselho Gestor, que tem a função de auxiliar o chefe da
UC na sua gestão e integrá-la à população e às ações realizadas em seu entorno. Que a APA Vargem
Limpa-Campo Novo possui um conselho formado pelos representantes da Semma, Seplan, Sagra,
Sedecon, DAE, CDRS, Policia Ambiental, Incra, ONG, população residente, proprietários de imóveis no
interior da UC, organização de trabalhadores no interior da UC e do setor privado com atuação
comprovada na área da UC. Esclareceu ainda que o responsável por presidir o conselho é o
representante da Semma e que o diagnóstico foi elaborado considerando análise o histórico e o
processos de ocupação da APA; a legislação ambiental e urbanística; a caracterização da população e
econômica; o uso e ocupação da APA e as condições sanitárias. Como principais resultados tem se
um banco de dados sobre temas diversos e o diagnostico identificou os pontos críticos e pressões
sobre a APA. Em seguida foi feito o zoneamento da APA, onde são definidos oito zonas para esta
APA,a apresentadas e esclarecidas uma a uma.
PROVIDÊNCIAS: Após diversas discussões e sugestões feitas pelos Conselheiros,Juciara a ficou de
revisá-las e passá-las à equipe responsável para adequação.
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A reunião foi encerrada às 11h10min.

ATA Nº 11/2020
Reunião Extraordinária realizada em 27 de novembro de 2020

A reunião extraordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h50min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Apresentação da proposta de calendário para as reuniões do Comdema em 2021 - Fernanda
cumprimentou a todos e apresentou o calendário para o próximo ano, considerando as reuniões
sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. Esclareceu ainda que os locais não estão definidos,
pois será realizado ao final de cada reunião, assim que uma instituição se coloca à disposição para
receber o Comdema em suas dependências. Explicou que as reuniões iniciarão às 8h30 e poderão ser
presenciais ou virtuais dependendo do momento em que o município estará em relação a pandemia
da Covid -19: Janeiro dia 29; Fevereiro dia 26, Março dia 26, Abril dia 30, Maio dia 28, Junho dia 25,
Julho dia 30, Agosto dia 27, Setembro dia 24, Outubro dia 29 e Novembro dia 26. Carrijo questionou
se no dia 29 de outubro quando a reunião está agendada não será ponto facultativo, pois o feriado
do dia do servidor ocorrerá no dia 28 de outubro.
DECISÃO: na reunião de janeiro, as chapas compostas para disputar a nova diretoria devem se
apresentar para que na reunião de fevereiro seja eleita a nova diretoria. Assim, solicitou para que as
pessoas que tenham interesse que se articulem e apresentem a chapa, devendo esta conter:
presidente; vice-presidente; 1° secretário; 2° secretário e tesoureiro.
PROVIDÊNCIAS: Fernanda ficou de verificar, no final de dezembro, quando o calendário do próximo
ano com os feriados e pontos facultativos for publicado pelo prefeito e, se necessário, retificará o
calendário.

2 – Apresentação da minuta de Decreto que trata das entidades representativas do Comdema -
Gilda esclareceu que a procuradora orientou a enviar e-mail a todas as instituições solicitando
indicação de membros ou carta com a solicitação do desligamento. Orientou também a não excluir
nenhuma entidade do Comdema, visto que os presidentes e os secretários das Instituições
geralmente são substituídos, podendo haver interesse pela nova direção em manter representantes
no Comdema.
PROVIDÊNCIAS: acatou-se a orientação da procuradora e elaborou-se o decreto com todas as
instituições, sendo que a somente o Instituto Soma não apresentou representantes. O decreto foi
enviado ao Departamento de Comunicação e Documentação (DCD) para publicação no dia 25 de
novembro e que aguarda a publicação no diário oficial.

3 – Explicações pela Semma sobre o encerramento da área de recepção dos Resíduos da
Construção Civil de Bauru (Antiga Cava) e explicação sobre a nova área a ser utilizada para esses
resíduos - O Secretário Airton citou que o local de Depósito dos Resíduos da Construção Civil (DRCC)
está em fase de fechamento, conforme solicitado pelo Ministério Público. Está sendo realizado um
trabalho conjunto entre a Semma, a Asten e a Cetesb para que seja feito um reflorestamento no
local e todo o procedimento para o fechamento do mesmo. Em paralelo está sendo elaborado o
projeto do novo local para depósito e beneficiamento dos RCC. O local escolhido é próximo ao antigo
aterro sanitário e já está em processo de licenciamento junto a Cetesb. A Semma e a Asten estão
trabalhando juntas nessa atividade, sendo que cada uma terá sua responsabilidade. Após demais
explicações e respostas a questionamentos, passou-se ao próximo item da pauta.
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4 – Apresentação dos resultados de gestão dos Ecopontos pela Ascam no primeiro ano de contrato
- Dorival apresentou aos conselheiros os dados sobre o primeiro ano de gestão dos Ecopontos pela
Ascam. Iniciou esclarecendo que a o contrato foi assinado no dia 30 de outubro de 2019, porém as
atividades tiveram início no dia 15 de novembro de 2019, pois necessitaram deste período para
compreender melhor como funcionava os processos. Apresentou um mapa com o local de cada
ecoponto e destacou o período de funcionamento, que passou a ser todos os dias da semana.
Apresentou os gráficos mês a mês com as horas de atendimento; número de atendimentos de
resíduos recicláveis e não recicláveis. Citou sobre a reforma dos oito ecopontos; os resultados das
atividades desenvolvidas nas mídias sociais e os ganhos sociais que os cooperados tiveram nesse
período. Também citou que foram adquiridos 10 triciclos e os outros 10 triciclos estão em fase de
aquisição. Apresentou uma planilha resumida com o desembolso financeiro e mostrou que no site
tem toda a prestação de conta mês a mês com total transparência. Finalizou apresentando os
desafios para o próximo ano de gestão: Programa Reuse, no qual busca dar uma finalidade
ambientalmente correta reformando os moveis de madeira que são entregues nos ecopontos;
Elaboração de um aplicativo e ampliação dos Projetos de Educação Ambiental. Agradeceu a
colaboração do Comdema neste processo que liberou 100% da verba do FMMA para que o contrato
entre Prefeitura e Ascam fosse efetivado. Carrijo sugeriu quantificar cada tipo de material reciclado e
não somente no geral, como foi apresentado. Dorival respondeu que já está sendo realizado este
levantamento.

5 – Outros assuntos - Dorival citou que recebeu o processo 62.241/14 da Semma, na qual solicita
rever as resoluções 2 e 3 de 2002 do Comdema, e que irá encaminhar para a CTLegis analisar e dar os
encaminhamentos necessários. Em seguida passou a palavra ao Renato (CDRS). Renato citou que
semanalmente visita a árvore Timburi, localizada na Praça Rui Barbosa, e que observou que os
cuidados deliberados pelo Comdema não foram realizados até o momento pela prefeitura. Citou que,
caso a manutenção não seja realizada, será necessário rever a deliberação de manutenção da árvore,
pois pode haver risco de queda. Carrijo complementou citando que também tem acompanhando
semanalmente a árvore Timburi e cobrou providênvias em relação a manutenção da mesma.

A reunião foi encerrada às 11h.

ATA Nº 01/2021
Reunião Ordinária realizada em 29 de janeiro de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h50min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Boas-vindas ao novo Secretário do Meio Ambiente do Município de Bauru Dorival José Coral e
toda a equipe - Maria Izabel desejou as boas vindas ao Secretário Dorival e toda a equipe. Colocou
que acredita ser de grande ganho para o município de Bauru ter um secretário que conhece sobre as
questões ambientais. Dorival agradeceu a acolhida, citou que sabe dos desafios e conta com a
parceria do Comdema para a resolução dos problemas a serem enfrentado. Inclusive nas questões
mais complexas a opinião do Comdema será importante.

4 – Apresentação do levantamento dos focos de dengue pela Secretária Municipal da Saúde -
Roldão cumprimentou a todos e iniciou a apresentação esclarecendo que a Secretária da Saúde do
município de Bauru segue as normativas do Governo Federal e Estadual. Para a prevenção e controle
da dengue são realizadas seis atividades: 1) Visitas domiciliares, onde são realizadas visitas de rotina
em períodos sem transmissão e visitas de controle de criadouros (rotina com transmissão); 2)
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Imóveis de risco, são visitas em pontos estratégicos, em imóveis especiais e obras; 3) Controle
químico, realizado em último caso, de três formas diferentes (nebulização portátil, nebulização
veicular e perifocal em pontos estratégicos); 4) Monitoramento Entomológico: é realizado um estudo
dos focos em determinados períodos (LIRAa) para saber quais ações devem ser tomadas; 5)
Atividades Educativas e 6) Atividades de Fiscalização Zoosanitária. Apresentou o gráfico Lira de 2011
a 2019, onde mostra a classificação da infestação no município; apresentou mais dados e
informações sobre a situação em Bauru, inclusive o trabalho de visitas aos domicílios, onde entre os
dias 19 e 23 de janeiro/2021 foram visitados 5.285 imóveis, sendo encontrados 202 focos de larvas
(4%) no momento da visita e identificados e eliminados criadouros em cerca de 33% dos imóveis. E
informou que está sendo construídas campanhas publicitárias: 10 minutos de contra da dengue;
novas artes a cada mudança de estação; criação de um aplicativo para a comunidade e divulgação
dos boletins informativos com os dados dos trabalhos executados.

2 – Minuta de Decreto a ser publicada que trata das trocas de representantes na nova Gestão de
algumas entidades representativas do Comdema - a presidente Maria Izabel esclareceu que devido
a alteração no governo considerou que poderia haver alterações nas indicações dos representantes
ao conselho, assim foi enviado oficio solicitando confirmação ou alteração dos indicados. Houveram
várias alterações entre supletentes e titulares que foram apresentadas a todos.
PROVIDÊNCIAS: foi elaborado modelo de minuta, este enviado ao Executivo para formalização.

3 – Pareceres emitidos pela CTLegis referentes às infrações descritas nos processos nº:
58.322/2020 e nº: 34.356/2020 - A presidente Maria Izabel esclareceu que os processos da área de
arborização foram analisados por ela, Renato e Juliana de forma on-line no dia 13 de janeiro de 2021.
Em seguida realizou a leitura dos processos e dos pareceres. Processo 58.322/2020, Autuada: Libia
Evaristo, Auto de Infração: poda drástica de um Oiti. Parecer do Comdema: Em análise do conteúdo
do processo esta câmara técnica identificou que: a) A infração de poda drástica da árvore espécie Oiti,
existente na calçada em frente ao imóvel localizado na Rua Silva Jardim, 5-36, é clara, ao analisarmos
as fotos constantes na denúncia realizada por munícipe e no laudo de vistoria datado de 21/05/2020;
b) A recorrente alega que não danificou a árvore, mas a supressão correu em decorrência dos danos
anteriores praticados pela colisão de veículo, que levou os galhos a secarem, alegações totalmente
desprovidas de provas; e c) As fotos que constam no processo demonstram a existência de poda
drástica, com a remoção de mais que 30 % do volume da copa, proibida pelo art. 28 da Lei Municipal
nº 4368/99, passível de autuação: (Art. 42, inc. III: promover poda drástica em qualquer espécie
vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs). Diante das razões acima, esta câmara se manifesta
pela improcedência do recurso e manutenção da autuação, invocando o efeito educativo da
imposição da multa. Processo 34.356/2020, Autuada: Terezinha Menezes Souza, Auto de Infração:
Supressão de uma árvore da espécie ALFENEIRO. Parecer do Comdema: Em análise do conteúdo do
processo esta câmara técnica identificou que: a) A infração de supressão da árvore constante na
calçada em frente ao imóvel localizado na Rua Joaquim de Barra neto, 2-125, da espécie Alfeneiro, é
clara, ao analisarmos as fotos constantes do laudo de vistoria datado de 11/09/2019; b) A recorrente
alega existência de formigas e problemas com a vizinhança, porém são alegações que não afastam a
necessidade de cumprir o processo administrativo para obtenção da autorização de supressão,
previsto no art. 23 da Lei 4.368/99, que disciplina a arborização urbana no Município; e c) Nas razões
recursais a infratora informa que já recompôs o dano, com o plantio de nova espécie, juntando fotos
da nova árvore, bem como invoca o benefício previsto no art. 44 da Lei 4368/99. Diante das razões
acima, esta câmara se manifesta pela improcedência do recurso e manutenção da autuação, todavia,
considerando que a autuada é primária, bem como o caráter educacional da multa ambiental, os
princípios constitucionais administrativos, em especial a finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
interesse público e eficiência, bem como plantio executado no local, propõe ao Secretário Municipal
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que utilize de sua discricionariedade e acolha o pedido de substituição prevista no art. 44 da Lei
Municipal nº 4368/99.
DECISÃO: houve concordância nos pareceres por unanimidade.
PROVIDÊNCIAS: os processos retornaram à SEMMA para aplicação das penalidades.

5 - Lei 14.119/202, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA)
sancionada no dia 14/01/2021 - Maria Izabel explicou que é uma discussão que acontecia a nove
anos e que alguns estados já trabalham a questão do desmatamento com vistas a ajudar os
quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais a preservar essas áreas de proteção. Citou que a
importância desta lei é o fomento público e iniciativas que conciliem o desenvolvimento com a
preservação ambiental. Convidou o Renato (CDRS) para falar sobre o assunto, pois o mesmo trabalha
com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) que está envolvido com questão do Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA). Renato cumprimentou a todos e citou que apesar de haver algumas atividades de
PSA realizados pela ANA, não havia até o momento uma política pública. A lei 14.119/2021 define
conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios de implantação da Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais (PNPSA), institui o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais
(CNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA),dispõe sobre os
contratos de pagamento por serviços ambientais e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, destacou os artigos 8° e 9º
da lei em sua explicação, inclusive fazendo sua leitura. Após debate e esclarecimento de dúvidas,
passou-se ao próximo item da pauta.

6 – Apresentação das chapas para a eleição na próxima reunião da nova diretoria - Maria Izabel
citou que de acordo com o regimento do Comdema, deverá a diretoria conter os seguintes membros:
presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário e coordenador financeiro. E colocou a
palavra à disposição para a presentarem as chapas para concorrer a nova diretoria. Carrijo tomou a
palavra e apresentou a chapa com Simony (OAB) como presidente, Carrijo (Instituto Vidagua) como
vice-presidente) Gilda (Semma) secretária, Sirlei (SME) como segunda secretária e Renato (CDRS)
coordenador financeiro. Em seguida colocou a palavra para apresentação de novas chapas. Não
houve apresentação de novas chapas. A presidente Maria Izabel colocou que apesar de haver uma
chapa única a novo eleição terá que ocorrer na próxima reunião conforme definido no regimento
interno.

7 – Outros assuntos - Maria Izabel solicitou a votação do calendário das reuniões do Comdema.
Fernanda apresentou novamente a mesma reforçando que as reuniões acontecem na ultima sexta-
feira do mês, com exceção do mês de outubro que será na terceira sexta feira do mês (dia 22/10),
devido ao feriado do servidor público, que será comemorado no dia 29/10. Todos aprovaram o
calendário. Maria Izabel solicitou para que enviasse a todos novamente e Fernanda ficou de publica-
lo no diário oficial do município.

A reunião foi encerrada às 10h30min.

ATA Nº 02/2021
Reunião Ordinária realizada em 26 de fevereiro de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 8h50min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:
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Houve inversão da pauta que começou pelo item 6.

6 – Parecer emitido pela CTLegis referente ao processo nº: 27783/17 juntado ao processo
62.241/14, na qual solicita rever as resoluções 2 e 3 de 2002 do Comdema – Maria Izabel comentou
que a CTLegis se reuniu para analisar o processo e que participaram da reunião Simony, Juliana,
Maria Izabel, Renato e Alfredo e passou a palavra para a Juliana que iniciou fazendo um breve
histórico do processo administrativo e seus vários apensos. O histórico no processo elaborado pelo
Dr. Mauricio Porto explicou a presença de trilhos na região dos Villagios da Rede Ferroviária Federal
que foram incorporados no patrimônio da União. Só que este fato não está claro na matrícula dos
imóveis e os empreendedores desconsideraram o fato seguindo com seus empreendimentos. O
Ministério Público identificando esta utilização irregular da área, e após o processo administrativo,
chegou a um acordo com os empreendedores sobre a área de 40.500 metros utilizada por eles, que
deveria ser devolvida na mesma proporção e na mesma região. No TAC ficou convencionado que os
empreendedores devolveriam estes 40.500 metros para a União e a União faria o repasse de 20.500
para a Prefeitura Municipal que assumiria a obrigação de construção de um sistema viário na região,
além de um Parque Linear no fundo de vale. O processo foi firmado em 2015, sendo prorrogado uma
vez deixando o prazo final para julho de 2021. Juliana acrescentou que o processo caminhou por
várias secretarias possuindo vários despachos e chegou ao Comdema encaminhado pelo ex-
secretário do meio Ambiente Coronel Airton devido a uma solicitação da funcionária de carreira
Franciluz Mariano da Malta da Seplan. Em sua manifestação Franciluz explica que para o
cumprimento do TAC, uma Resolução do Comdema 03/2018 que destina uma área de preservação
permanente (APP) de 50 metros e não 30 metros como o Código Florestal poderia criar problemas na
construção deste sistema viário afirmado no TAC. A solicitação encaminhada ao Comdema foi a
revogação desta resolução no que tange os 50 metros de preservação permanente.
DECISÃO: foi proposta uma reunião extraordinária para verificar se houve audiência pública, verificar
o projeto entre outras informações importantes para que o Comdema possa opinar sobre o assunto,
uma vez que é complexo e que necessitará de mais informações.

5 - Parecer emitido pela CTArborização e CTLegis referente à infração descrita no processo nº:
85903/20 - Maria Izabel esclareceu que este parecer foi elaborado pela CTArborização e
complementado pela CTLegis e em seguida realizou a leitura do parecer emitido referente ao
Processo nº 93926/2020, Auto de Infração Ambiental 0092-B. Autuado: Julia Nannetti de Almeida.
Descrição: Supressão de espécie arbórea denominada Quaresmeira (Tibouchina granulosa). Em
seguida, informou que as câmaras, usando de suas atribuições legais, manifestam pela
improcedência do recurso, sugerindo a substituição da multa por ações ambientais que favoreçam a
arborização urbana do município de Bauru, cabendo ao Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente
utilizar de sua discricionariedade em dar provimento ao recurso ou deliberar pela substituição
sugerida. O presente parecer aprovado pelas câmaras supra identificadas em 18 de fevereiro de 2021
e assinado por Luiz Miguel Axcar - Coordenador da Câmara Técnica de Arborização Urbana.
DECISÃO: houve concordância dos membros por unanimidade para manutenção parecer.
PROVIDÊNCIAS: o processo foi encaminhado de volta à SEMMA para aplicação das penalidades.
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1 – Publicações no Diário Oficial. Alteração dos membros do Comdema no DO de 13 de fevereiro
de 2021, por meio de Decreto 15.279 e Calendário com a divulgação de todas as reuniões de 2021
do Comdema no DO de 11 de fevereiro de 2021 - Maria Izabel fez a leitura do DECRETO Nº 15.279,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2.021 - P. 13.479/84 que Designa membros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Bauru. Em seguida apresentou as
datas de todas as reuniões de 2021, já repassadas e aprovadas na última reunião do Comdema,e
disponíveis no DO de 11 de fevereiro de 2021 - Decreto 15.279.

4 – Atualização sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA) – Janda inicia com a
palavra e relembra que o Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA) foi construído pela
CTEducação e apresentado e aprovado pelo Comdema em novembro de 2017. Acrescentou que em
2018 foi oferecido um curso às Coordenadoras Pedagógicas das escolas do Sistema Municipal de
Ensino de Bauru que durou o ano todo, com estudo de materiais da área ambiental e visitas à campo
participando das atividades propostas nos oito locais de educação não formais do município
integrantes do PMEA. Foram colhidas as sugestões destas coordenadoras e em 2019 Janda
acrescentou que uma escola do sistema Municipal de ensino foi sorteada, com duas turmas de 5º
anos, para o programa piloto, para que as professoras e seus alunos pudessem trazer eventuais
sugestões ao programa. Em 2020 foram sorteadas três escolas, sempre 5° anos do ensino
fundamental, mas devido ao início da pandemia só puderam participar da primeira atividade no
início do mês de março. Desta forma a CTEA (Câmara Técnica de Educação Ambiental) pensou para
2021 oferecer o PMEA virtual. Foram produzidos nove vídeos com o apoio dos funcionários do
Jardim Botânico. Os vídeos serão disponibilizados mensalmente para os educadores obedecendo a
frequência proposta pelo PMEA. Janda destacou que, após a disponibilização dos vídeos, os mesmos
ficarão disponíveis em um canal do youtube e poderão alcançar um número maior de escolas e
pessoas interessadas nas visitas virtuais. Janda acrescentou que não houve possibilidade da
apresentação em libras, por questões financeiras, mas se disse muito feliz e orgulhosa do programa
estar ativo mesmo em tempos de pandemia e poder contribuir na pontuação do Programa Verde e
Azul que Bauru participa.

2 – Situação do Fundo Municipal do Meio Ambiente e possibilidades de sua utilização no Edital do
Plano Anual de Proteção e Preservação Ambiental – Pappa e para a aquisição das caçambas
“Rollon Rollof” anteriormente solicitadas – Sr. Secretário Dorival José Coral – Dorival compartilhou
uma apresentação com os dados do histórico das duas contas do fundo, 046-6 e 152-7. Apresentou o
saldo desde 2018 até 2020 destas duas contas: Na conta 046-6 em 01/2018 o fundo possuía
R$676.684,49; em 01/2019 R$784.470,35 e em 01/2020 R$264.357,90. Na conta 152-7 em 01/2018 o
fundo possuía R$3.652.450,32, em 01/2019 constavam R$4.606.862,58 e em 01/2020
R$4.930.053,41. No total constava do FMMA em 01/ 2018 R$4.487.786,82Já em 01/2019 constava
no FMMA R$5.390.783,25 e em 01/ 2020 o fundo possuía R$5.194.411,31. Dorival esclareceu que em
01/2021 o saldo que encontrou no FMMA foi de R$2.750.625,45. Dorival acrescentou que verificou
os saques ocorridos nas contas e que vai compartilhar com Simony o extrato bancário para
conhecimento se colocando à disposição no auxílio de sua análise. Dorival acrescentou que na última
apresentação com relação ao fundo, realizado em outubro de 2020, na conta 152-7 havia
R$2.988.113,82 de crédito e na conta 046-6 haviam R$552.980,39 sendo que o valor total das duas
contas somavam R$3.541.094,21. Observou-se então uma diferença com relação aos valores do
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fundo em outubro de 2020 e em janeiro de 2021 onde pode-se observar que ocorreram saques.
Dorival demonstrou uma tabela onde apareciam todos os créditos e débitos nas contas do FMMA de
agosto de 2020 a janeiro de 2021. Dorival esclareceu que os créditos apresentados nas duas contas
apresentam oscilações o que é normal devido as aplicações realizadas. Destacou que com relação
aos débitos, o extrato não especifica onde esse dinheiro foi utilizado. O valor a ser verificado de
retirada em um ano é de R$2.443.785,86. Dorival comentou que, na presidência do Comdema,
conversando com o ex-secretário do Meio Ambiente Coronel Airton lhe foi esclarecido que com o
decreto que instituiu calamidade pública na cidade em função da pandemia, o prefeito teria a
prerrogativa de usar os recursos do fundo e, por esse motivo inclusive, o edital do Pappa foi
interrompido. Dorival comentou que poderá ser necessário a utilização do dinheiro do fundo ou da
Secretaria para reforma e instalação de implemento Rollon Rollof em caminhão Mercedes Benz 2012,
Atego 2428 Bi-Truck 8X2 PBT 23 toneladas adquirido na gestão anterior, doado pela Receita Federal,
mas que esse assunto será pautado futuramente. Em consulta via telefone em 23/02/2021 com a
empresa “Mirassol Implementos” foi estimado o custo de R$85.000,00 para instalação do
implemento. A ideia, acrescentou Dorival, é que a utilização de caçambas de 15 m3 estejam voltadas
para o transporte de Resíduos da Construção Civil - RCC e que as caçambas de 30 m3 estejam
voltadas para o transporte de verdes e volumosos. O objetivo é aumentar e otimizar a capacitação de
coleta de resíduos nos ecopontos que, devido ao contrato com a Ascam, houve aumento na
quantidade de resíduos a serem retirados diariamente em função da expansão do horário de
atendimento. Após demais explicações e esclarecimentos de dúvidas, passou-se ao próximo item da
pauta.

3 – Comdema e Município Verde e Azul – troca de responsável da Semma - Sr. Secretário Dorival
José Coral – Maria Izabel comenta a ausência da Fernanda na reunião e esclarece que ela foi
transferida para secretaria de turismo devido a uma oportunidade de trabalhar na sua área de
escolha profissional. Mesmo com a ausência da Fernanda, Maria Izabel quis externalizar todo o
carinho desta diretoria por ela, que foi uma funcionária dedicada e estendeu os agradecimentos para
toda equipe da Semma que sempre contribuiu com o Comdema. Dorival relatou que Fernanda é a
única turismóloga que o município possui no seu quadro de servidores. Comentou que ela começou a
sua jornada no Jardim Botânico e quando foi trabalhar no Horto juntamente com a Gilda, assumiu
com bastante carinho o Município Verde e Azul e o apoio ao Comdema. Dorival esclareceu que foi
um pedido da Fernanda poder contribuir com a Sedecon e como os Secretários fizeram um acordo de
otimizar os servidores, ela foi cedida para a Sedecon por três meses, pois se encaixava perfeitamente
no trabalho a ser realizado. Esclareceu que Fernanda continuou com a responsabilidade de gerenciar
o Município Verde e Azul. Dorival acrescentou que está prevista a contratação de um novo
profissional da área ambiental para trabalhar juntamente com a Gilda no Horto Florestal e colaborar
com o Comdema.

7- Eleição e posse da nova diretoria – Maria Izabel comentou sobre o interesse da nova diretoria em
conhecer todas as demandas do Comdema e que solicitaram uma reunião para repasse de
documentações e informações. Completou dizendo que a reunião foi superprodutiva e colocou a
atual diretoria à disposição para auxiliá-los nesta transição de gestão. Dorival convidou os membros
da chapa a se apresentarem novamente e repassarem seu plano de atuação para a gestão 2021/2022.
Após apresentação dos membros a chapa foi eleita por aclamação por todos os conselheiros do



Secretaria do Meio Ambiente

Rua: Alfredo Maia, 1-10 / Bauru – SP

F. (14) 3234-6849 / meioambiente@bauru.sp.gov.br

Comdema presentes e Maria Izabel deu posse à nova diretoria que assumiu imediatamente perante
todos.
PROVIDÊNCIAS: será marcada uma posse cerimonial com a presença da prefeita Suelen para
pontuação no Município verde e Azul.

A reunião foi encerrada às 11h30min.

ATA Nº 03/2021
Reunião Ordinária realizada em 26 de março de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h02min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Ato Formal de Posse do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (COMDEMA), Biênio 2021-2022 - A Prefeita de Bauru, Sra. Suéllen Rossim, fez a leitura
do Ato Formal de Posse do Comdema, e empossou os seguintes membros em sua diretoria para o
Biênio 2021-2022 estendendo a posse a todos os Conselheiros: Presidente, a Sra. Simony Silva
Coelho, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Vice-presidente, o Sr. José Ricardo Scarelli Carrijo,
do Instituto Ambiental Vidágua; 1º Secretária, a Sra. Gilda Maria Scalfi Carvalho, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Semma); 2º Secretária, a Sra. Sirlei Sebastiana Polidoro Campos, da
Secretaria Municipal de Educação (SME) e Coordenador Financeiro, o Sr. Renato Theodoro Delgado,
da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS). O sr. Ricardo Carrijo aproveitou
para apresentar à Sra. Prefeita problemas que atrapalham as atividades do Comdema: a falta de
plataforma virtual da Semma, a qual fez com que fosse necessário o acesso , inclusive para a
presente reunião, de plataforma emprestada por um escritório de advogados e; a necessidade de um
servidor municipal para apoio e assessoria, já que aquele que assessorava o Conselho foi cedido à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon). A Sra. Fernanda Cezario
tirou a foto oficial (print da reunião) do Ato de Posse.

3 - Extrato e Uso do Fundo - Compra de 09 (nove) caçambas - O Sr. Secretário do Meio Ambiente, Sr.
Dorival informou que não houve pedido formal da Sra. Prefeita ou da Secretaria de Finanças para que
o Conselho não use esses recursos, mas que existe a possibilidade de débitos futuros relacionados à
pandemia pois, se o recurso não for usado, ele pode ser destinado a outras coisas conforme
necessidade. O Sr. Renato Delgado pediu a palavra para sugerir o andamento do Plano Anual de
Proteção e Preservação Ambiental (PAPPA) considerando haver possibilidade para a utilização deste
recurso e, aumentando a porcentagem que ficaria no fundo de reserva, deixaria uma previsão maior
nos valores da reserva, assim, o restante deste recurso seria distribuído conforme resoluções já
definidas neste Conselho. Quanto ao PAPPA, o Sr. Ricardo Carrijo lembrou que no ano passado o
recurso não foi utilizado devido à pandemia, embora houvessem projetos, que inclusive precisam
avançar este ano. Lembrou que parte dos recursos são utilizados para ajudar a Prefeitura, mesmo
que na compra de veículos ou equipamentos, mas que finalidades relacionadas ao meio ambiente
precisam ser contempladas e por isso a importância de se abrir à comunidade a apresentação de
projetos, tanto do ponto de vista institucional quanto para se criar uma cultura de participação,
democratização do uso dos recursos. O Sr. Dorival retomou a palavra e lembrou que já havia
comentado em reunião passada sobre a possibilidade do uso do fundo para a manutenção de
caçambas. O Sr. Aloisio sugeriu que na próxima reunião, após levantamento do valor, seja
direcionado 50% (cinquenta por cento) dele para as três linhas temáticas mencionadas e que os
outros 50% (cinquenta por cento) poderiam ser utilizados pela Semma em ações ambientais como



Secretaria do Meio Ambiente

Rua: Alfredo Maia, 1-10 / Bauru – SP

F. (14) 3234-6849 / meioambiente@bauru.sp.gov.br

recursos hídricos e assoreamento. O Sr. Dorival disse que concorda com esse apontamento e
respondeu que a proporcionalidade seria de 45% (quarenta e cinco por cento) da Semma e todos os
recursos utilizados até agora foram desses quarenta e cinco por cento. Apresentou uma tabela com
os valores - dentro desses 45% (quarenta e cinco por cento) - utilizados em 2019 antes do contrato
da Ascam e com base em estimativas, comparando os valores gastos com as estimativas então feitas
e a não compra das caçambas naquele momento. Com isso, solicitou a análise do Conselho quanto à
compra das 09 (nove) caçambas restantes, cujo valor atualizado a ser utilizado do Fundo é de R$
98.250,00 (noventa e oito mil e duzentos e cinquenta reais). Aproveitou para informar que será
implementado no município mais 02 (dois) ecopontos e que apenas um caminhão roll on off não dará
conta do volume de resíduos gerados. Para isso, será adaptado um caminhão doado pela Receita
Federal, cujo valor estimado junto à empresa Mirassol Implementos foi de R$ 97.000,00 (noventa e
sete mil reais). Então, solicitou a discussão sobre a liberação do valor total de recursos do Fundo
Municipal de R$ 195.250,00 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta reais).
DECISÃO: Colocado em votação, foi aprovada liberação do valor R$ 195.250,00 (cento e noventa e
cinco mil e duzentos e cinquenta reais) para aquisição das caçambas e adaptação do caminhão doado
pela Receita Federal, em favor da Semma pela unanimidade dos Conselheiros presentes.

5 - Coleta seletiva feita pela EMDURB e falta de materiais recicláveis recebidos pelas cooperativas -
A Sra. Simony apresentou a matéria publicada na mídia que informa que os caminhões quebrados da
EMDURB fazem com que os cooperados da ASCAM não tenham material suficiente para trabalhar,
como a pauta foi incluída por solicitação da Sra. Gisele, passou a palavra a ela para que explicasse.
Ela contou que as 04 (quatro) cooperativas estão sem trabalhar por falta de material e que as coletas
seletivas não estão sendo feitas por vários os fatores: o sistema de contratos, que o mesmo
caminhão que carrega 300kg (trezentos quilos), carrega 1.300kg (mil e trezentos quilos), que isso foi
comprovado com balança e foto, concorrendo com a Emdurb e com atravessador; a Emdurb anda
com 04 (quatro) coletores no caminhão para trazer 170kg (cento e setenta quilos) de resíduos, que
tem cooperado que conseguiu trabalhar apenas 06 (seis) dias no mês e que tudo isso já foi
conversado com Dorival, Secretário do Meio Ambiente. A Sra. Lorena acrescentou que há a
necessidade da participação da Sebes na discussão, pois esta é uma discussão social, não só
ambiental e organizacional, e que o problema precisa ser resolvido de forma ampla em todos os
aspectos.
DECISÃO: Foi colocada em votação a proposta de discussão na CT, em questão ambiental e social,
após levantamento de sugestões feita pela Ascam, aprovada pela unanimidade dos Conselheiros
presentes.

4 - Parecer da CTLegis sobre pedido de revogação das Resoluções COMDEMA nºs 02/2002 e
03/2002 solicitado pelo processo administrativo nº 62214/2014 - A Sra. Simony explicou que o
processo nº 62214/2014 é complexo, vem desde a gestão municipal anterior, já discutido em reunião
do Conselho, e que trata de áreas doadas à Prefeitura para regularização de lotes que foram
sobrepostos a outros cuja propriedade era da União. Para essa regularização, foi assinado um TAC
pela Prefeitura dando o encargo ao poder público municipal da construção das vias de circulação e
parques lineares, com previsão de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir de junho
desse ano - 2021 (dois mil e vinte e um). Foi solicitada a revogação das resoluções do Comdema - por
estarem em desacordo com o Código Florestal e por isso inviabilizariam a execução dos projetos das
vias de circulação, mas o Conselho não conseguiu responder porque não consta no processo o
projeto das vias de circulação, o que impediu a identificação do local em que será a construção. Em
seguida, foi realizada reunião com Seplan e a Semma, que esclareceram que o projeto é o
loteamento “Vila do Cerrado”; a CTLegis se reuniu novamente e emitiu parecer, cujo resumo foi lido
e apresentado pela Sra. Simony, no sentido de que o Código Florestal pode ser aplicado sem a
revogação das resoluções porque ele é Lei Ordinária e tem força maior que Resolução. Além disso, a
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construção de vias é utilidade pública e, portanto, se aplica o Código Florestal sob a observância de
licenciamento ambiental, inclusive com compensação que será determinada no momento do
licenciamento. Lembrando do prazo para início da cobrança de multa, a CTLegis posicionou-se no
entendimento de que não vislumbra necessidade de revogação ou adequação das Resoluções nº
002/2002 e 003/2002 pois elas não implicam a inviabilização de projetos de vias de circulação.
DECISÃO: Colocado em votação, o parecer foi aprovado por todos os Conselheiros presentes.
PROVIDÊNCIAS: cópia da ata com a decisão será inclusa ao processo e este devolvido à SEPLAN.

6 - Informação sobre a concessão da Prefeitura na destinação do lixo em Bauru - Sra. Simony abriu
a discussão concordando com a afirmativa do Sr. Aloisio na discussão do item 05, quando disse que
os dois itens estão ligados e que importa fazer a observação quanto à intenção de oficiar os órgãos
respectivos para que o Conselho se inteire sobre o que está acontecendo. O Sr. Ricardo concordou
com o apontamento e lembrou que o grande desafio é o passivo trabalhista da Emdurb que precisa
ser discutido da melhor maneira possível, inclusive seu impacto no investimento, que o projeto foi
retirado da Câmara, voltou à discussão e precisa ser acompanhado pelo Comdema. Sem mais
considerações, a discussão foi encerrada.
PROVIDÊNCIAS: a Sra. Simony salientou que o item deve ficar sempre na pauta porque precisa ser
discutido com frequência.

7 - Resolução Comdema nº 001/2021 para o Programa Município VerdeAzul - A Sra. Simony passou
a palavra à Sra. Gilda para a explicação sobre o que é o programa. Em seguida, a Sra. Simony
apresentou a Resolução COMDEMA nº 001/2021, que dispõe sobre a criação de uma comissão de
apoio na Qualificação/Certificação do Programa Municipal VerdeAzul - PMVA - do Governo do Estado
de São Paulo, visando auxiliar Interlocutor e Suplente do município de Bauru no PMVA. Lido o
documento, a Sra. Gilda explicou o processo de indicação dos membros para a comissão e sua
nomeação por meio de Decreto da Sra. Prefeita com posterior publicação no Diário Oficial.
DECISÃO: colocada em votação, a Resolução Comdema nº 001/2021 foi aprovada por todos os
Conselheiros presentes.
PROVIDÊNCIAS: foi elaborado ofício a todas as Secretarias e demais órgãos municipais solicitando
que indicassem ao menos 01 (um) representante técnico para auxiliar o interlocutor no levamento
de informações para o PMVA.

8 - Composição das Câmaras Técnicas - A Sra. Simony explicou que a diretoria do Conselho levantou
que as Câmaras Técnicas estão defasadas e que com novos Conselheiros a ideia é fazer nova
composição para as Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, de Resíduos Sólidos, de Legislação e
de Arborização e Recursos Naturais. Falou sobre a importância do apoio técnico para o andamento
dos processos e discussões no Comdema, inclusive com participação de pessoas que não são
membros do Conselho, posicionamento que foi reforçado pelo Sr. Ricardo.
DECISÃO: Conselheiros se manifestaram em participar da seguinte maneira: Srs. e Sras. Renato
Delgado, Adilson Sartorello, Maria Izabel Medeiros e Simony Coelho, CT de Legislação; Sr. Aloisio
Sampaio, CT de Resíduos Sólidos; Sra. Ana Elisa Talon, CT de Arborização; Rita Peruquetti, CT
Educação Ambiental.
PROVIDÊNCIAS: foi elaborado ofício convidando Secretarias e demais órgãos municipais a
participarem das CTs, se assim tiverem interesse.

2 - Esclarecimento sobre registro de presença, atualização dos contatos dos Conselheiros,
assinatura das ATAs e criação do Whatsapp. Foi decidido em reunião da diretoria a necessidade de
se atualizar os contatos - nome completo, instituição, email e telefone - pela urgência de algumas
comunicações e necessidade de se manter os conselheiros atualizados sobre tudo o que acontece,
considerando o fato de que a reunião é realizada apenas uma vez ao mês e muitos emails enviados
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retornam. Acrescentou que a assinatura das ATAs de forma online tem demorado, inclusive pelo
fator do email já mencionado. Ficou combinado a criação de um grupo no Whatsapp que servirá
apenas para envio de informações pela diretoria. O Sr. Aloisio sugeriu que seja feito um convite à
Asten para participar da CTLegis e a Sra. Simony completou que seria interessante fazer um convite
formal de participação a todas as entidades cujo trabalho seja afim às temáticas de alguma CT, o que
obteve a concordância do Sr. Renato que também salientou a importância da participação da Semma
e/ou Prefeitura em determinadas CTs. O Sr. Dorival então, informou que a Semma irá indicar
representantes para cada uma das CTs. A Sra. Simony ficou de oficiar as entidades com e sem cadeira
no Conselho conforme discutido e o Sr. Aloisio lembrou da importância de convidar também as
Universidades e demais entidades e representantes do meio acadêmico. Quanto às atas paradas, a
Sra. Simony ficou de continuar rodando a assinatura virtual e solicitou a devolução no prazo de 02
dias. Também combinou a possibilidade de assinatura presencial com a Sra. Gilda como responsável
no Horto Florestal.
DECISÃO: decidiu-se que as atas serão enviadas para assinatura digital com prazo de 02 (dois) dias
para cada conselheiro retorna-las assinadas. Não havendo retorno no prazo estipulado, ela seguirá
para assinatura pelos outros conselheiros. Caberá àqueles que não assinaram virtualmente,
dirigirem-se até o Horto Florestal para assinatura presencial.
PROVIDÊNCIAS: foi elaborado ofício convidando e entidades e instituições da sociedade civil a
participarem das CTs, se assim tiverem interesse.

9 - Aproximação do Comdema com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores - A
Sra. Simony mencionou que foram várias as vezes que o Conselho foi surpreendido com Decretos,
Resoluções e Leis vindos sem participação prévia do Comdema e por isso a ideia é ficar mais próximo
do Legislativo e em seguida passou a palavra ao Sr. Ricardo Carrijo. O Conselheiro explicou que a
Comissão de Meio Ambiente na Câmara é formada pelos vereadores Borgo, Berriel e Carlinhos do PS
e que o Conselho passará a acompanhar a Comissão de perto, inclusive tentando trazer esses
representantes para perto do Conselho também. Acrescentou que o objetivo é permitir que a
Câmara saiba o que acontece no Comdema para que não seja mais visto como um órgão sem
finalidade, como já foi ouvido, e assim valorizar tanto o Comdema quanto a Câmara.

10 - Indenização a ser paga pelo município aos particulares proprietários da área conhecida como
Floresta Urbana - A Sra. Simony explicou que o objetivo deste item na pauta não é discuti-lo agora,
mas apenas informar que o Conselho irá buscar informações atualizadas sobre essa situação,
oficiando os órgãos envolvidos como a Secretaria de Negócios Jurídicos. O Sr. Ricardo Carrijo
acrescentou que essa situação vem se arrastando já pelo terceiro governo e nesta semana houve
uma notícia sobre a atualização dos valores e é importante o Comdema acompanhar isso de perto.

11 – Outros assuntos - O Sr. Aloisio sugeriu para a próxima reunião a apresentação de dois TCCs que
foram defendidos na Unesp, um em parceria com Coopeco e Ascam sobre o aumento do
recolhimento de recicláveis secos nos ecopontos, e o outro que teve participação da FetVer sobre
monitoramento qualidade química e biológica da água em vários pontos do Rio Bauru. O Sr. Renato
pediu a palavra para fazer um comentário sobre a Audiência Pública que tratou do abastecimento de
água na região noroeste de Bauru. Elogiou os esclarecimentos feitos na explanação da Sra. Flávia,
Presidente do DAE, que colocou às claras questões sobre quantidades de habitantes por região e
capacidade de vazão, entre outros. Com relação a região oeste, região do Batalha, foi informado não
ser viável perfurar poços e com isso, essa região fica sem segurança de no abastecimento de água,
por ser dependente exclusivamente do Rio Batalha, sendo que esta região tem o agravante potencial
de crescimento populacional.
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DECISÃO: ficou decidido a inclusão dos temas de apresentação de TCC e a discussão sobre a captação
de água de poços na região oeste de Bauru na próxima pauta.
PROVIDÊNCIAS: será encaminhado ofícios ao DAE e ao DAEE convidando responsável técnico para
esclarecer a questão da perfuração de poços.

A reunião foi encerrada às 11h46min.

ATA Nº 04/2021
Reunião Ordinária realizada em 30 de abril de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h06min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Esclarecimentos sobre registro de presenças, atualização dos contatos dos Conselheiros
e Composição das Câmaras Técnicas - A Sra. Simony Silva Coelho explicou a importância de
se manter os contatos dos conselheiros atualizados e solicitou o número de telefone celular,
o qual será usado para criar um grupo de Whatsapp que será utilizado única e
exclusivamente com o objetivo de agilizar o envio de informações a todos os membros, não
sendo aberto a debates e discussões.
PROVIDÊNCIAS: Os conselheiros informaram os contatos no chat da reunião.

2 - Registro do falecimento do Sr. José Cardoso Neto - os Conselheiros prestaram
homenagem póstuma ao Sr. José Cardoso Neto, pai do Jose Pili Cardoso, membro suplente
do COMDEMA e ao Professor Guilherme Donizete, também vítima de COVID em 2021 aos 29
(vinte e nove) anos de idade. O sr. Crepaldi deixou sua homenagem e agradecimento a esse
membro em nome da Abes Brasil e Abes São Paulo.

3 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - O sr. Dorival apresentou o extrato do Fundo
Municipal do Meio Ambiente e informou que solicitou à Secretaria de Finanças explicação
quanto aos débitos que ocorreram na conta, a qual apresentou 01 (uma) nota fiscal de 2020
(dois mil e vinte) de 03 (três) Ford Ka no valor aproximado de R$ 59.000,00 (cinquenta e
nove) mil reais e 02 (dois) caminhões, cujo valores já haviam sido liberados para compra
desses equipamentos, todos débitos feitos na conta dígito 07 (sete). O restante dos valores
são notas para a ASCAM referente ao 1º (primeiro) contrato de gestão dos Ecopontos e que
também há transferência de valores entre as contas - dígito 06 (seis) e dígito 07 (sete).
Também apresentou os dados financeiros do contrato com a ASCAM e a explicação passada
pela Secretaria de Finanças quanto à informação que saiu na mídia de que o Fundo teria
apenas R$ 70.000,00 (setenta) mil reais, sendo que esse seria apenas um valor empenhado e
não o saldo das duas contas. O sr. Dorival aproveitou para acrescentar que em conversa com
sra. Prefeita soube que caso seja necessário, há sim a possibilidade de parte do recurso do
Fundo ser usado no combate à pandemia. Após houve apresentação de documentos,
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inclusive extrato do Cronograma Financeiro da ASCAM e o esclarecimento de dúvidas dos
outros conselheiros.
DECISÃO: o Sr. Aloisio sugeriu a criação de conselho multidisciplinar, como ocorre com
Fundo de Tratamento de Esgoto, sugestão aprovada.
PROVIDÊNCIAS: A sra. Simony ficou de discutir com a diretoria do conselho como dar início a
essa composição.

4 – Esclarecimentos quanto à possibilidade ou não de perfuração de poços na região oeste
do Município - Simony agradeceu a presença dos representantes do DAE e DAEE que
aceitaram o convite para participar da reunião. O sr. Renato Delgado, então explicou
novamente o que foi discutido na reunião anterior, sobre a impossibilidade da abertura de
novos poços na região oeste do município, a qual fica sem segurança no abastecimento de
água, por ser dependente exclusivamente do Rio Batalha, sendo que esta região tem o
agravante potencial de crescimento populacional. Em seguida houve explanação pelo
representante do DAE enviado, o esclarecimento de dúvidas e debate sobre a situação.
DECISÃO: O Sr. Aloísio levantou a possibilidade do uso do Fundo de Tratamento de Esgoto
para essas obras e a integralidade de todas as ações referente à uso da água pela autarquia,
que isso seja verificado com fundamentação técnica e reserva significativa para manutenção
e operação que precisa ser aprovado pelo COMDEMA e pela Câmara Municipal.
PROVIDÊNCIAS: Sra. Simony colocará a análise de viabilidade dessa possibilidade na pauta
da Câmara Técnica de Legislação.

5 - Pareceres de análises de Autos de Infração em Processos Administrativos - Câmara
Técnica de Arborização e Recursos Naturais - A sra. Simony explicou que havia 02 (dois)
processos para avaliação na CT de Arborização sobre danos em espécies arbóreas, o
primeiro tratava sobre o envenenamento de 02 (duas) espécies, e o segundo sobre o
envenenamento de 04 (quatro) espécies, todas as 06 (seis) árvores na frente de duas casas
ao lado uma da outra, cujo os dois processos deixavam claro que pertenciam à mesma
família e apresentou os pareceres da CT para cada um. Colocada em votação a manutenção
da arborização em lugar da multa no primeiro processo, se manifestaram contra a maioria
dos conselheiros. Em seguida foi colocado em votação o parecer do segundo processo - cujo
parecer pela majoração foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes. Sra.
Simony apresentou um terceiro processo referente a uma poda drástica, cujo parecer
sugeriu o indeferimento do recurso com substituição multa por ações ambientais no
município, aprovado por unanimidade.
PROVIDÊNCIAS: os três processos foram encaminhado à SEMMA para aplicação das
penalidades.

6 - Concessão dos Resíduos Sólidos Domiciliares - A sra. Simony introduziu o assunto
informando que seria apenas uma atualização sobre o andamento dessa concessão e que se



Secretaria do Meio Ambiente

Rua: Alfredo Maia, 1-10 / Bauru – SP

F. (14) 3234-6849 / meioambiente@bauru.sp.gov.br

necessário o tema seria incluído na pauta em outra oportunidade, em seguida passou a
palavra ao sr. Dorival, secretário do meio ambiente. Sr. Dorival explicou que há um estudo
para chamamento público da gestão municipal anterior, chamamento que se encerrou em
dezembro, e que ainda está em análise, por isso entende que não vale a pena debater esse
assunto em profundidade até que se tenha esse estudo feito pela equipe técnica. Informou
que a sra. Prefeita montou uma equipe para analisar todos os processos de concessão, não
apenas este, formada pelos secretários de algumas secretarias municipais, e por isso vão
precisar de um tempo maior para verificar o custo benefício de cada opção apresentada até
o momento. Seguiu-se debates e questionamentos sobre o assunto e temas conexos, como
o percurso da EMDURB e o licenciamento de construção junto à SEPLAN.
DECISÃO: O sr Aloísio sugeriu a possibilidade de portaria para instalação de lixeiras na frente
das residências pois o lixo costuma ficar na rua e se espalhar, causando transtornos
sanitários e problemas com escoamento de água
PROVIDÊNCIAS: a sra. Simony irá incluir essa discussão na pauta da CTLegis.

9 - Apresentação do TCC em Ciências Biológicas na UNESP: Caracterização microbiológica e
físico-química de rio e córregos da bacia hidrográfica do Rio Bauru. Bruno da Conceição
Luiz e 10 - Apresentação do TCC em Ciências Biológicas na UNESP: Ecopontos de Bauru sob
a gestão da associação de catadores de materiais recicláveis de Bauru e região (ASCAM):
estudo de caso de concessão pública. Vitor Augusto de Souza Silva - pelo decorrer do
tempo da reunião e a importância dos temas a serem apresentados, a sra. Simony sugeriu
deixar as apresentações para uma próxima reunião com mais tempo ou até marcar uma
extraordinária para que os temas possam ser bem explorados.
DECISÃO: Todos concordaram com sugestão.
PROVIDÊNCIAS: os srs. Bruno e Vitor receberão convite com nova data para apresentação.

11 - Simab - palestras 01/0, 02/06 e 05/06 - Semana do Meio Ambiente - A sra. Gilda
explicou a ideia do evento virtual para a Semana do Meio Ambiente a ser realizado com
parceria e assessoria da Prefeitura e ASCAM. Informou que a Ascam programou a abertura
de suas ações no dia 05 (cinco) com encerramento no dia 09 (nove) e que a Prefeitura faria
abertura no dia 01 (um), então ficou combinado o evento se realizar do dia 01 (um) ao dia 09
(nove). Explicou que o Sr. Carrijo ficou de ser um dos palestrantes e que já havia conseguido
outro palestrante que é professor da UNESP. Depois perguntou se alguma das universidades
que fazem parte do COMDEMA poderia ajudar disponibilizando o equipamento e/ou estúdio
para transmissão.
PROVIDÊNCIAS: sr. Aloísio irá conversar com jornalista da rádio UNESP sobre o assunto e o
sr. Kláudio informou que a Asten irá colaborar com a Semana do Meio Ambiente.

12 - Outros assuntos - A sra. Simony deu ciência aos conselheiros sobre uma notificação que
o COMDEMA recebeu do sr. Gabriel Mota, a qual solicita uma providência quanto à
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representação do Fórum Pró-batalha, que existe um litígio judicial quanto à instituição e essa
representação no COMDEMA e o sr. Gabriel pediu um posicionamento do conselho, que
inclusive já foi respondido: a diretoria do COMDEMA fez uma contra notificação no sentido
de que não cabe ao conselho tomar qualquer atitude até que se decida judicialmente quem
representa a instituição.

7 - Panorama geral da audiência pública acerca da lagoa da Quinta da Bela Olinda - O sr.
Carrijo comentou sobre a audiência pública que tratou do termo de ajustamento de conduta
referente (TAC) à lagoa da Quinta da Bela Olinda e de outras preocupações, como ações de
preservação de biodiversidade e o número de acidentes e mortos, mais de uma centena, nos
últimos anos pelo mau uso do espaço pela população, e por isso é preciso fazer alguma ação
em relação à lagoa para aumentar a segurança e que o o COMDEMA está atento à
preservação da biodiversidade naquela região. Os conselheiros debateram sobre diversas
possibilidades já apresentadas no município, mas não chegaram a uma conclusão.

8 - Atual situação da questão envolvendo a indenização a ser paga pelo Município, aos
particulares proprietários da área conhecida como “floresta urbana” A discussão deste
tema foi deixado para a próxima reunião pela sua complexidade, que demanda mais tempo
para debate.

A reunião foi encerrada às 11h52min.

ATA Nº 05/2021
Reunião Ordinária realizada em 28 de maio de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h02min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Esclarecimentos sobre registro de presenças, atualização dos contatos dos Conselheiros
e Composição das Câmaras Técnicas - Sra. Simony explicou a importância de se manter os
contatos dos conselheiros atualizados, solicitando números decelular para inclusão no grupo
de whatsapp e solicitou a que os membros se manifestassem quanto ao interesse em fazer
parte de uma das Câmaras Técnicas do Comdema.Sr. Carrijo acrescentou que a Diretoria
combinou que cada um dos seus membros irá acompanhar uma Câmara para que se evite
fragmentação de informações e as CT’s e diretorias sejam integradas, e que a participação
de cada um é importante.
PROVIDÊNCIAS: os membros presentes se manifestaram no chat da reunião quanto ao
interesse pelas CTs e informaram seus contatos.
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2 - Registro do falecimento do Dr. Mário Henrique da Luz do Prado, membro do Conselho
da Comunidade Negra de Bauru e presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB de
Bauru - Os conselheiros registraram sua homenagem ao Sr. Mário do Conselho da
Comunidade Negra, da OAB e de trabalhos voluntários no município, que faleceu da Covid-
19 aos 33 anos.

3 - Apresentação das contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente - Sr. Dorival lembrou a
apresentação sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente feito na reunião anterior
referente ao saldo nas duas contas e os débitos realizados. Acrescentou que devido à
prestação de contas quadrimestral à Câmara Municipal, tanto pela Semma quanto pela
Secretaria de Finanças, não foi possível realizar o levantamento detalhado das informações
das contas. Assim, para o próximo item da pauta, que trata da criação de um conselho fiscal
para o fundo de meio ambiente, fica claro que o principal ponto a ser tratado é o
levantamento e análise de todos os extratos. Para isto, o Comdema deve oficiar a Semma e a
Secretaria de Negócios Jurídicos para que unam as informações de saques e créditos em
uma única conta para facilitar a compreensão destes dados, já que as duas contas podem
gerar interpretações equivocadas dos extratos porque nem sempre é fácil distinguir débitos
de transferências entre contas.

4 – Criação do Conselho Fiscal Fundo Municipal do Meio Ambiente - A Sra. Simony
apresentou a minuta de resolução de composição do Conselho Fiscal que foi elaborado pela
Diretoria do Comdema, explicou será analisado pela CTLegis e que na próxima reunião
ordinária o Conselho deve determinar sua composição. Solicitou aos membros que pensem
quanto ao interesse de participar deste conselho fiscal. Em seguida, compartilhou a tela e fez
a leitura do documento por inteiro, explicando o que já foi discutido com a Diretoria, como a
participação de 07 (sete) membros titulares com seus respectivos suplentes, divididos da
seguinte maneira: 03 (três) representantes do poder público, 03 (três) representantes da
sociedade civil e 01 (um) representante da Diretoria do Comdema, que exercerá a
coordenação do conselho fiscal, todos com mandato de 02 (dois) anos. Em seguida dos
demais conselheiros se manifestaram sobre o assunto.
PROVIDÊNCIAS: A Sra. Simony anotou as sugestões para prosseguir com a discussão e
elaboração da minuta de resolução.

5 – Esclarecimentos acerca da solicitação feita, pela Assenag, à Prefeitura Municipal de
Bauru de alteração da Lei Municipal Tributária e delegação de competência para
Licenciamento Ambiental - A Sra. Simony introduziu o assunto informando que a Assenag
está com um projeto que pede à Prefeitura a delação da competência da Cetesb para o
município dos licenciamentos ambientais, pedido já entregue à Sra. Prefeita e à Semma. Em
seguida, passou a palavra ao Sr. Alfredo Neme Neto, presidente da Assenag, que explicou
detalhadamente a questão. Em seguida, mencionou a proposta relacionada à questão de
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uma lei de contribuição de melhorias, pois a que o município possui só atinge o asfalto e
para um planejamento é necessário uma lei de contribuição de melhoria que contemple
água, esgoto, energia, iluminação, galeria, entre outros. Alfredo disse ser possível planejar,
pois quando a prefeitura realiza a obra, após a conclusão, uma parte volta para o município.
Concluiu informando que a partir do documento entregue pela Assenag na Semma, foi
aberto o processo nº 82603/2021 (oitenta e dois mil, seiscentos e três de dois mil e vinte e
um) para levantar e discutir de forma técnica as questões relacionadas ao licenciamento
ambiental, o quanto isso vai custar para o poder público, principalmente quanto aos
loteamentos mais antigos que carecem de infraestrutura. A sra. Carla, convidada assessora
do Dep. Rodrigo Agostinho, questionou no chat da reunião se existem estudos que
comprovam que os fragmentos de cerrado no meio urbano de Bauru não são sustentáveis,
pois esses fragmentos também auxiliam na regulação térmica da cidade e a questão sobre
compensar ou restaurar uma área ao invés de manter uma já estabilizada precisa ser vista
com cuidado. O Sr. Renato concordou quanto à necessidade de estudos técnicos nesse
sentido. O Sr. Carrijo comentou que em Bauru estamos diante de uma destruição ilegal de
fragmentos e travamento da expansão econômica da cidade. A Sra. Lorena lembrou que é
preciso equilíbrio nessa discussão. O Sr. Alfredo então, disse que se necessário, pode
promover um encontro com agrônomos da Asssenag para discutir a questão.

6 - Atual situação da questão envolvendo a indenização a ser paga pelo Município, aos
particulares proprietários da área conhecida como “floresta urbana” - A Sra. Simony
informou que trouxe este item para pauta apenas para dar ciência aos demais conselheiros
de que foi realizado pela Prefeitura o pagamento da última parcela dessa indenização, que
embora ainda tenha alguns pontos a serem discutidos sobre a floresta urbana, esta questão
está encerrada.

9 - Apresentação do TCC em Ciências Biológicas na UNESP: Caracterização microbiológica e
físico-química de rio e córregos da bacia hidrográfica do Rio Bauru. Bruno da Conceição
Luiz; O convidado Bruno, formando em Ciências Biológicas pela Unesp, explicou que a
correlação dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos possibilita a análise da
qualidade da água favorecendo a criação de políticas para seu uso, conservação e saúde
pública, daí a importância e o interesse no tema para a realização do seu trabalho de
conclusão de curso. Assim, foi realizada a análise físico-química e microbiológica de 29
pontos da bacia hidrográfica do rio Bauru durante sete meses consecutivos. As amostras
foram coletadas nos meses de abril a outubro de 2019 pela equipe da empresa Vetiver
Consultoria e Projetos Ambientais para o Trabalho Técnico Socioambiental (PTTS), intitulado
“Monitoramento da água e workshop” vinculado à construção da Estação de Tratamento de
Esgotos Vargem Limpa (ETE Vargem Limpa), realizada no município de Bauru-SP, em 2019.
Os parâmetros físico-químicos incluíram a análise de temperatura, potencial hidrogeniônico,
fósforo, nitrogênio amoniacal (NH3), oxigênio dissolvido e demanda química de oxigênio
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(DQO). Os parâmetros microbiológicos incluíram a quantificação de unidades formadoras de
colônias de Escherichia coli e coliformes totais. Os dados levantados foram então utilizados
para classificação das amostras de água de acordo com a resolução do CONAMA. Os dados
mostraram que há uma relação espacial, mas não temporal, na alteração destes parâmetros;
e que as alterações de NH3, DQO e E. coli, onde consequentemente a água apresenta
qualidade Ruim, se concentram na mesma região do Município de Bauru. O Sr. Bruno, após
explicações, informou que a conclusão do estudo é que o monitoramento da água através da
quantificação de alguns poucos parâmetros físico-químicos e microbiológicos pode vir a
contribuir para o melhoramento do saneamento básico e consequentemente da saúde
coletiva e pública em determinada região. Além disso, de acordo com nossos resultados,
houve mais variação espacial nos parâmetros analisados do que temporal, sugerindo que
coletas em pontos distintos seriam mais interessantes para monitorar a qualidade da água
do que coletas por longos períodos ou coletas em curtos intervalos de tempos em menos
pontos distintos. Por outro lado, o monitoramento temporal é importante para avaliar os
efeitos de medidas de melhoramento do saneamento básico aplicadas em determinado local.

10 – Exposição do circuito de palestras Simab - Semana do Meio Ambiente - A Sra. Gilda fez
a apresentação da programação da XXI Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru
(SIMAB), informando que será promovida entre os dias 01 e 09 de junho a com o tema “O
despertar da consciência ambiental para a construção de uma sociedade justa e igualitária”,
de forma online. Em seguida, explicou a ações diárias: 01/06 – Terça-feira - 09h45 – Abertura
oficial; 10h – Palestra “A Importância da Logística Reversa para o Meio Ambiente” com o
membro do COMDEMA, Prof. Dr. Ricardo Carrijo; no dia 02/06 – Quarta-feira - às 14h30 -
"Qual o valor da Água para você” palestra do Prof. Márcio Francisco Martins; 05/06 – Sábado
das 09h às 12h - Pit-Stop da Reciclagem “Reciclar é preciso!”uma ação que integrará as 3
cooperativas associadas à ASCAM (Coopeco, Cooperbau e Eco Recicla), cada uma delas fará
um pit-stop em sua região e distribuirá os sacos amarelos do programa “Amarelo, a nova cor
da reciclagem”; dia 07/06 – Segunda-feira - às 10h - Entrega da Reforma do ECOPONTO
Vânia Maria pela ASCAM e às 18h - Live de lançamento do Projeto “Crisálida” - pela
COOPECO e ASCAM, que tem como objetivo dar nova destinação para roupas e objetos de
vestuário descartados.

A reunião foi encerrada às 11h52m.

ATA Nº 06/2021
Reunião Ordinária realizada em 25 de junho de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h02min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:
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01. Esclarecimentos sobre registro de presenças, atualização dos contatos dos
Conselheiros e Composição das Câmaras Técnicas - A Sra. Simony informou que já
adicionou várias pessoas como membros nos grupos de whatsapp das Câmaras Técnicas,
porém como não está como administradora de todos, não conseguiu fazer todas as inclusões.
Assim, solicitou a colaboração dos demais membros administradores de cada CT para incluir
os faltantes. O Sr. Carrijo reforçou a necessidade do comprometimento de cada membro
para que as CTs de fato funcionem, assim como o Sr. Aloísio, que lembrou a importância da
discussão dos temas da CTs trazidos ao COMDEMA e disse que já serão alguns temas
discutidos na CT de Resíduos Sólidos. Sra. Simony encerrou o assunto falando que os
membros efetivos são aqueles que estão nos grupos de cada CT e que fica a cargo de cada
grupo organizar suas reuniões e procedimentos.

2. Apresentação das contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente - 3. Composição do
Conselho Fiscal Fundo Municipal do Meio Ambiente - Sra. Simony informou que os dois
assuntos seriam tratados conjuntamente por estarem relacionados. Em seguida o Sr. Dorival
apresentou um resumo da apresentação feita em abril dos extratos das duas contas do
Fundo do Meio Ambiente. Após explanação e discussão, Sr. Carrijo também questionou
quando começa a valer o conselho fiscal e a Sra. Simony respondeu que por ser uma
Resolução começa valer a partri de sua assinatura que pode questionar/fiscalizar tudo que o
COMDEMA já aprovou, inclusive coisas passadas, posicionamento ratificado pelo Sr. Adilson,.
Sra. Simony então solicitou que os conselheiros se manifestassem quanto à intenção de
participar do conselho fiscal, que foi formado da seguinte maneira, de acordo com a
Resolução já previamente elaborada: três representantes do setor público - Srs. Rino,
Otaviano e Aloísio, e três representantes da sociedade civil - Srs. Crepaldi, Kláudio e Carrijo e
Sra. Simony como diretoria. Colocado em votação, foi aprovado por todos os conselheiros
presentes.
PROVIDÊNCIAS: será elaborado ato de nomeação e encaminhado à Sra. Prefeita.

4.Indicação de representantes para integrar o Conselho do Fundo Municipal Para
Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais das Bacia Hidrográficas Tietê-Jacaré e
Tietê-Batalha pela Lei Municipal Nº. 7316 de 16 de dezembro de 2019 e respectivo decreto
Nº. 15.150 de 09 de dezembro de 2020 - A Sr.a Simony explicou o que é esse fundo e que o
COMDEMA está sem representante e o Sr. Ricardo ressaltou a importância da participação
neste Conselho da Bacia Hidrográfica, principalmente da efetiva participação dos membros
nas ações de monitoramento e fiscalização e a Sra. Simony solicitou que os interessados se
manifestassem no chat da reunião.
DECISÃO: Colocado em votação o Sr. Adilson como titular e Sr. Kláudio como suplente, foi
aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes.



Secretaria do Meio Ambiente

Rua: Alfredo Maia, 1-10 / Bauru – SP

F. (14) 3234-6849 / meioambiente@bauru.sp.gov.br

5. Processo Administrativo nº 112.366/2020 referente aos contratos nº 9.598/19 e nº
10.052/20 firmados entre a Prefeitura Municipal de Bauru e Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis - Sra. Simony explicou a notificação recebida pela Prefeitura, a qual
questiona o segundo contrato da construção do ecoponto e a legalidade da ausência de
licitação em um parecer feito pela Procuradoria do Contencioso municipal, sugerindo a
anulação do contrato em vigor, em seguida agradeceu a presença dos advogados da Ascam,
Sr. Valdir de Carvalho Campos e Sra. Bianca da Silva Fernandes Bastos. O Sr. Dorival disse
que a SEMMA se manifestou no processo, assim como o jurídico municipal e a defesa da
Ascam, que sabe de todo o trabalho que ela realizou nos ecopontos e que prefere ser
otimista mesmo sendo uma preocupação. A Sra. Bianca explicou que a defesa ficou extensa,
com cerca de 80 (oitenta) páginas, isso sem contar a documentação juntada que conta mais
de 6.000 (seis mil) folhas, o que demonstra o trabalho que tem sido feito pela Ascam,
apresentou o parecer no processo, e explicou os pontos questionados e suas respectivas
defesas. Seguiu-se discussão sobre o que é questionado no contrato pela Prefeitura.
PROVIDÊNCIAS: Sra. Simony solicitou aos advogados da Ascam cópia digital do processo
para que seja levado à Câmara Técnica de Resíduos Sólidos e à CTLegis já que o processo cita
o COMDEMA; falta de tempo e a complexidade do assunto, também sugeriu que seja
marcada uma reunião extraordinária para tratar apenas deste tema, de preferência após a
análise do processo pelas CTs.

6. Cronograma de manutenção e substituição da frota da Prefeitura – item sobre a
qualidade do ar do Município VerdeAzul - A Sra. Gilda fez a apresentação da diretiva do
Programa Município VerdeAzul que solicita a elaboração de cronograma de manutenção da
frota municipal e explicou como ela tem ocorrido no município. Também explicou que é
necessário fazer o cronograma, apresentar ao COMDEMA e dar a devida publicidade, não vai
haver pontuação. Compartilhou uma das planilhas enviadas pelos responsáveis técnicos de
cada setor da Prefeitura para explicar como esse planejamento de manutenção ainda não é
amplamente feito na Prefeitura. Depois informou a necessidade de que isso seja
regulamentado para que toda a Prefeitura esteja padronizada.
DECISÃO: os conselheiros decidiram pela elaboração de Resolução a ser discutida no âmbito
da CTLegis.

A reunião foi encerrada às 11h52min.

ATA Nº 07/2021
Reunião Ordinária realizada em 30 de julho de 2021.
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A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h02min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1. Esclarecimentos sobre registro de presenças, atualização dos contatos dos Conselheiros
e Composição das Câmaras Técnicas - Sra. Simony salientou a extensão da pauta e Sra. Silei
solicitou que todos colocassem nome e instituição no chat para que conste como presença e
assinatura na ata. Em seguida Sra. Simony informou sobre a inclusão dos membros no grupo
do COMDEMA no whatssapp e pediu para os conselheiros verificarem se foram adicionados
ao grupo, acrescentando que o grupo agilizará no envio de documentos para análise
previamente às reuniões. Depois falou sobre a necessidade de dar mais eficiência às
Câmaras Técnicas, que a CTLegis está um pouco parada, solicitando que aqueles que
pediram para participar que levem esse assunto a sério. O Sr. Carrijo acrescentou que é
importante que os voluntários participem de fato e não apenas ocupar o espaço, pois se não
os trabalhos não caminham.

2. Apresentação das contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente e 3. Adequações no
descritivo das caçambas para compra com recursos do FMMA - Sr. Dorival abriu o tema
falando que os dois assuntos tem a ver com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e assim
serão tratados em conjunto. Em seguida, disse que o Secretário de Finanças encaminhou
todos os extratos de 2021 (dois mil e vinte e um) das duas contas do Fundo - das contas
correntes e contas aplicação. Tudo foi encaminhado para a Sra. Simony para ser
encaminhado à Comissão formada para análise desses dados. Após discussões sobre a
importância do Conselho Fiscal para acompanhar todas as movimentações, passou-se ao
tópico três. O Sr. Dorival então lembrou o que já foi discutido em atas anteriores sobre a
aquisição das caçambas, cujo recurso de origem do Fundo também foi aprovado pelo
Conselho, que por duas vezes a licitação foi deserta porque o valor do aço tem subido
constantemente e a licitação não acompanha, não mantendo o preço real da caçamba.
Assim, solicita aos Conselheiros a adequação do descritivo das caçambas, o objeto da
licitação, dentro dos valores já autorizados sem necessidade de complementação de valores,
com menos caçambas ou com o volume menor, mas que se mudar o objeto precisa começar
nova licitação e por isso tenta encontrar um melhor caminho para que a licitação não seja
deserta novamente.

3. Processo: 44904/2021 - Levantamento das legislações que tratam sobre árvores
tombadas, bem como o estudo destas, com visitas e emissão de laudos para cada
indivíduo - Sr. Dorival solicitou à convidada, Sra. Marcela, que apresentasse e explicasse
sobre a análise das árvores tombadas uma vez que ela é a responsável por esse processo na
SEMMA. A Sra. Marcela iniciou a apresentação de slides com resumo do relatório e
atividades desenvolvidas explicando que o que percebeu é que várias das árvores que estão
no Decreto não são necessariamente as que estão no local indicado. Assim, uma das
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conclusões é disponibilizar os relatórios no site da Prefeitura no link das árvores tombadas e
também a necessidade de resolver a confusão legal, a colocação de identificação e
georreferenciamento, inclusive com orientação do Secretário do Meio Ambiente no sentido
de criação de uma Comissão para resolução destas questões.O Sr. Renato disse que deveria
se discutido na CT de Recursos Naturais que a Sra. Marcela poderia coordenar o assunto, o
que a Sra. Simony sugeriu sempre convidá-la para as reuniões das CTs quando esse assunto
for discutido. O Sr. Carrijo acrescentou que COMDEMA e SEMMA tem atribuições diferentes
e não cabe ao conselho fazer auditorias e procedimentos técnicos sobre a arborização e que
a impressão é que querem transferir ao COMDEMA essa responsabilidade, o que precisa
ficar muito claro. A Sra. Simony disse por isso é importante o parecer das CTs para que o
conselho se manifeste quanto ao que lhe cabe ou não fazer dentro desses processos.
DECISÃO: será marcada reunião no âmbito da CTArb com a participação da Sra. Marcela
para determinar os procedimentos para regularizar a situação.

9. Apresentação do PGA - Plano de Gestão Ambiental do Município VerdeAzul - A Sra.
Simony iniciou falando sobre a necessidade deste item por causa do Programa Município
VerdeAzul e, por isso, a inversão da pauta e passou a palavra para a Sra. Gilda que explicou
que a intenção é apresentar o que já tem pronto para inclusão no sistema do PMVA. A Sra.
Gilda explicou todas as diretivas, passando cada um de seus itens e salientando o que estão
vazios. A Sr. Simony comentou que o PMVA é tema para um reunião inteira e sugeriu colocar
essa pauta no grupo do conselho para quem puder ajudar nos itens que ainda faltam,
mesmo que com ideias para as pró-atividade, e o Sr. Kláudio comentou que Bauru começou
a melhorar quando a SEMMA passou a se dedicar ao PMVA, que ele é um roteiro de
conformidade ambiental que o município pode adotar e que o conselho deveria se debruçar
mais sobre isso e a Sra. Gilda concordou que esta é uma agenda ambiental com princípios
básicos para o município.

7. Situação envolvendo os Rejeitos do Rio Bauru e empresa particular - Sra. Simony explico
que esse item foi solicitado pelo Sr. Carrijo a partir de uma solicitação feita por um munícipe
e passou a palavra a ele. O Sr. Carrijo explicou que no mês passado o COMDEMA foi
procurado pelo munícipe Eduardo Vaccaro que solicitou que o conselho o acompanhasse até
um porto de areia particular da empresa CPA no Rio Bauru, localizado depois do Núcleo
Octávio Rasi próximo à divisa com Pederneiras, ele acompanhou o munícipe até o local
representando todo o conselho. O que foi verificado é que lá existe uma quantidade muito
grande de rejeitos que são retirados do rio e não são destinados corretamente. m seguida
convidou o Sr. Eduardo Vaccaro a se manifestar. Ele disse que numa visita no dia 14/06
(quatorze de junho) com o Secretário Dorival através do vereador Losila foi verificado que
qualquer chuva que tiver em Bauru já desloca esses rejeitos, que a empresa fica de 2 a 3
horas (duas a três horas) passando material superficial sem contar o que vem por baixo, que
a empresa faz a extração da areia e precisa trabalhar ela antes de vender, ela tem
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autorização da CETESB e esse assoreamento que acontece lá é de material que vem das
galerias pluviais de todo o Bauru, principalmente da Avenida Nações Unidas que é um local
que alaga facilmente, e o acúmulo do que é retirado é muito grande, que quando tem o
escoamento vem até com resíduos do esgoto. Em seguida, inicou-se discussão sobre a
situação deste e outros portos de areia em Bauru, e Sr. Kláudio concluiu afirmando que o
assunto engloba questões de direito de iniciativa privada e questões de competência do
limite de até onde cada órgão público pode atuar e também questões de interesse do
proprietário, as que acha que o COMDEMA é o local para essa discussão multidisciplinar.
DECISÃO: será agendado com o Sr. Educardo, os membros da CT de Resíduos Sólidos junto
com a empresa Pulse Energia e um representante da COOPECO para fazer uma visita com
um representante da empresa para ver o que cada entidade pode contribuir e como
solucionar a situação.

6. Aprovação da Resolução Comdema - Estabelece procedimento para controle e registro
administrativo das ações de manutenção e substituição da frota municipal e terceirizado -
A Sra. Simony colocou a apresentação sobre a resolução da frota na tela para todos os
conselheiros e explicou o que foi discutido na CTLegis, comentando que a resolução já foi
apresentada na reunião passada do COMDEMA. A resolução foi lida em sua integridade e
cada ponto, conforme pedido dos conselheiros, discutidos.
DECISÃO: Colocada em votação, a Resolução foi aprovada pela unanimidade dos
conselheiros presentes.

4. Esclarecimentos sobre o Conselho Fiscal Fundo Municipal do Meio Ambiente - A Sra.
Simony fez a apresentação da minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal explicando
que ele deverá se reunir mensalmente, até porque os esclarecimentos sobre o fundo
continuarão sendo pauta fixa do COMDEMA, o conselho fiscal deverá deliberar por
unanimidade e explicou as demais regras de composição, substituição e renúncia, conforme
a Resolução que criou o conselho fiscal, cuja criação foi aprovada em ata pelo COMDEMA na
reunião ordinária de maio de 2021 (dois mil e vinte um). Em seguida passou a discriminar as
competências e atribuições na fiscalização do fundo municipal com documentos a serem
analisados e solicitações que podem ser feitas ao COMDEMA, acrescentando que não é
responsabilidade do conselho fiscal a análise dos contratos em si nem assumir papel de
outros órgãos de fiscalização ambiental municipal, mas sim a movimentação bancária das
contas vinculadas ao fundo, o que permite que o conselho fiscal solicite a esses órgãos
informações competentes às suas funções fiscalizadoras caso julgue necessário. Ainda
explicou que o regimento interno foi pensado para se manter no tempo, pensando nas
próximas gestões municipais e próximos membros.
Decisão: Colocado em votação com ressalvas no parágrafo terceiro e artigo 24 (vinte e
quatro), foi aprovado pelos 12 (doze) conselheiros presentes, considerando sua aprovação
após constatada a presença mínima do quórum.
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10. Referências quanto às reuniões extraordinárias a serem agendadas: Concessão
resíduos sólidos e Processo Administrativo nº 112.366/2020 referente aos contratos nº
9.598/19 e nº 10.052/20 firmados entre a Prefeitura Municipal de Bauru e Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis- A Sra. Simony trouxe para conhecimento que o
processo da Ascam ainda está parado na Secretária de Negócios Jurídicos e o COMDEMA
ainda não conseguiu cópia, assim é impossível agendar uma reunião extraordinária sem
analisar o processo antes e a ideia é fazer no mesmo dia, se possível, uma extraordinária
sobre resíduos sólidos como solicitou o Sr. Aloísio, o que ele complementou que no caso
dessa reunião é importante aliar a presença da empresa de consultoria responsável pela
modelagem do edital.

7. Reconhecimento do PMEA como política pública municipal - A Sra. Simony explicou que a
política de educação ambiental está em uma lei de forma geral no município e que a ideia é
que o PMEA vire oficialmente uma política pública municipal, o que em reunião da diretoria
do COMDEMA o Sr. Carrijo se comprometeu a dar andamento junto à Câmara de Vereadores,
em seguida passou a palavra à Sra. Sirlei. Ela explicou que a intenção da CT de Educação
Ambiental é que o PMEA seja de fato uma lei e consequentemente uma política pública
porque, por enquanto só exite como Programa e todos sabem que quando há interrupção
de comando em Secretarias ou Governos alguns programas também sofrem rupturas, e
como o PMEA foi elaborado apartir de pesquisas e está funcionando desde 2017 (dois mil e
dezessete) quando foi entregue ao COMDEMA, gostaria que virasse lei.A Sra. Simony
explicou que o Comitê é previsto legalmente mas que a ideia é que ele não seja mais
composto apenas por membros da CTEA.
PROVIDÊNCIAS: documetnos sejam reencaminhados para a SEMMA para serem inclusos ao
processo.

A reunião foi encerrada às 11h52min (onze horas e cinquenta e dois minutos).

ATA Nº 08/2021
Reunião Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2021.

A reunião extraordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h00min com o objetivo de
deliberar o único assunto:

1. Processo Administrativo nº 112.366/2020 referente a rescisão dos contratos nº 9.598/19 e nº
10.052/20 firmados entre a Prefeitura Municipal de Bauru e Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis. - A Sra. Simony informou que conseguiu a cópia do processo pela Ascam e depois pela
SEMMA e relembrou que o COMDEMA não foi informado ou ouvido sobre decisão pela rescisão do
contrato, mesmo sendo um conselho consultivo e deliberativo, tendo ficado sabendo do ocorrido
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pela imprensa, e que as atas e pareceres do COMDEMA e da Câmara Técnica de Legislação constam
nos dois processos administrativos do contrato com a Ascam. Em sequência, lembrou que o
COMDEMA é a defesa do meio ambiente e o que tem de ser pensado é essa questão dos resíduos e
sustentabilidade. Explicou que desde a reunião de junho em que esse assunto foi primeiro discutido
e os advogados da Ascam participaram apresentando a defesa e o COMDEMA solicitou cópia do
processo para ser discutido, estavam aguardando ser entregue para marcar essa reunião
extraordinária, porém nesse ínterim o contrato foi rescindido e foi imposto um prazo de horas para a
Ascam e o COMDEMA sequer foi consultado. Afirmou ainda que Termo de Referência, que é uma das
questões de que não existe, ele constou do processo, inclusive com plano de trabalho da Ascam com
09 (nove) serviços e planilha com os recursos necessários para execução desses serviços. O jurídico
pontuou algumas preocupações que foram vencidas e pontuando que havia respaldo para que o
processo continuasse, o prefeito aceitou, assinou e foi publicado o contrato. Alguns pontos que
deixaram dúvidas ao jurídico foram as justificativas da SEMMA legais e econômicas e a questão dos
recursos que foram autorizados pelo COMDEMA e pela SEMMA e desde o primeiro momento da
execução do contrato foi prestado contas e nenhum momento a SEMMA, que desde janeiro era
responsável por avaliar e acompanhar sua execução, registrou qualquer dificuldade, inconsistências
ou vícios, pois era obrigação do gestor analisar essas questões e se havia inconsistências anteriores e
assim não deveria atestar que estava nos conformes, só que de a janeiro a junho foi atestado que
estava nos conformes. Uma das alegações é que os 02 (dois) ecopontos não foram construídos e que
isso era um vício, portanto motivo para romper o contrato, a SEMMA então deveria ter notado que
não estava nos conformes e alegado que a Ascam não poderia apresentar esses determinado gastos.
Dentro do parecer não há indicativo de descumprimento do contrato, isso consta no processo: “não
há indicativo de descumprimento, mas há permissão legal de rescisão.”, o que nos deixa sem
entender se esse “descumprimento” é uma situação política ou jurídica.
DECISÃO: os conselheiros votaram pela realização de uma reunião que envolva todos os interessados
- Ascam, poder público municipal, Ministério Público e próprio COMDEMA - com a intenção de
encontrar um solução para que o serviço não pare e agilizar a realização de novo chamamento
público.
PROVIDÊNCIAS: A Sra. Simony, como Presidente do COMDEMA, irá fazer o agendamento da reunião
e os convites com todos os “considerandos” necessários.

A reunião foi encerrada às 11h58min (onze horas e cinquenta e oito minutos)

ATA Nº 09/2021
Reunião Ordinária realizada em 27 de agosto de 2021.

A reunião ordinária, que ocorreu de forma online, começou às 09h04min com a deliberação dos
seguintes assuntos e suas respectivas conclusões:

1 – Esclarecimentos sobre registro de presença, atualização dos contatos dos Conselheiros e
composição das Câmaras Técnicas. Sra. Simony solicitou que os demais conselheiros verifiquem se o
app whatsapp está bloqueado para inclusão em grupos porque não conseguiu incluir todos. Lembrou
que assim que iniciada a gravação de cada reunião, cada conselheiro deve colocar no chat da
chamada nome e instituição para constar como resgistro de presença e assinatura da ata que, por
enquanto, não será mais feita fisicamente, desde a de maio que foi a última a ser assinada. A Sra.
Lorena esclareceu que, quanto às atas anteriores que ainda faltam assinaturas, a Sra. Gilda está
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ligando para os conselheiros e marcando horário para que um servidor leve a ata para ser assinada.
O Sr. Crepaldi sugeriu que todos os assuntos deliverativos sejam sempre puxados para o início de
cada reunião, não deixando para o final já que alguns conselheiros geralmente precisam sair para
outros compromissos, sugerindo a ordem: geral, deliberativos e informativos.

2 - Apresentação das contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Sra. Simony informou que o
Conselho Fiscal do Fundo do Meio Ambiente (FMMA) foi oficialmente formado uma vez que foi
publicada no Diário Oficial de Bauru de 01 de julho de 2021 a Resolução COMDEMA nº 02/2021 que
Cria o Conselho Fiscal do Fundo, e no dia 26 de agosto de 2021 fo publicado o Decreto nº
15561/2021 que nomeia seus membros, dando então maior autonomia para a solicitação de
documentos e análise formal dos processos e prestações de contas que envolvam o FMMA, passando
a palavra ao Sr. Crepaldi. O conselheiro informou que fez o levantamento dos extratos
disponibilizados pelo Secretário Dorival e apresentou as planilhas elaboradas com os números do
Fundo. Explicou que a planilha é basicamente de receitas e despesas para acompanhar o fluxo desde
janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um). Em seguida, explicou que o dinheiro do Fundo fica em
aplicação, não diretamente nas contas correntes, que ficam zeradas. Há a entrada e saída de dinheiro
pela aplicação e os rendimentos das aplicações financeiras, como os rendimentos que constam nas
linhas 16 (dezesseis) e 17 (dezessete), lembrando que há duas contas correntes, a final 157-7 (cento
e cinquenta e sete, dígito sete) e a 46-6 (quarenta e seis, dígito seis); e os recursos tem entrado pela
46-6 (quarenta e seis, dígito seis). O Sr. Crepaldi retomou para concluir que o saldo que se tem em
junho de um fundo de investimento é R$ 321.504,50 (trezentos e vinte um mil, quinhentos e
cinqueta e quatro reais e cinqueta centavos) e no outro é R$ 1.922.003,07 (um milhão, novecentos e
vinte e dois mil e três reais e sete centavos), num total de R$ 2.243.507,57 (dois milhões, duzentos e
quarenta e três mil, quinhetos e sete reais e cinquenta e sete centavos) e pediu para a Sra. Simony,
quando for solicitar o extrato faltante de maio, solicitar também os de julho para que fique
atualizado o registro planilhado. Informou a todos que o Conselho Fiscal irá se reunir toda terceira
quinta-feira de cada mês, ainda sem horário definido e solicitou ao Sr. Dorival urgência quanto aos
documentos para que possam ser inclusos já na próxima reunião e se sempre tiver esses documentos
no fechamento do mês anterior, o Conselho Fiscal sempre estará em dia para apresentação do
acompanhamento do fundo na reunião do COMDEMA, que se realiza na última sexta-feira de cada
mês.
PROVIDÊNCIAS: O Sr. Dorival irá providencia junto à Secretaria de Finanças os extratos faltantes e
encaminhar ao Conselho Fiscal.

3 - Processo de concessão na gestão de resíduos sólidos. A Sra. Simony introduziu o tema falando
sobre a última reunião da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos na qual foi discutido a questão dos
rejeitos e resíduos no Rio Bauru e agradeceu a presença do representante da empresa RSU, Verner
Cardoso, que também participou da discussão na CT, informou que solicitou ao Sr. Dorival e à Sra.
Gilda que pedissem a participação da empresa da concessão nesta reuniã, mas a resposta recebida
por parte dela foi a de que o órgão público poderia convocá-los, mas não o COMDEMA. Com a
palavra o Sr. Dorival explicou que a concessão é um projeto amplo que demanda profundas
alterações na política ambiental do município e por isso, a concessão ainda está em fase de discussão
dentro da gestão pública, mas que o COMDEMA e a Câmara Técnica tem papel importante,
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principalmente quanto ao viés técnico. Acrescentou que a rota tecnológica foi muito bem discutida e
embasada, e tudo isso ainda será discutido com a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos e a empresa e
que pela complexidade acredita que essa discussão tem que ser item único da pauta, pois precisa ser
analisado todo o processo, uma discussão longa que envolve um prazo de 20 (vinte) anos. Um
segundo ponto para discussão é a questão do valor de investimento, a forma que se propõem é a
utilização de uma taxa vinculada à conta de água, o que é possível por lei, então isso está sendo
analisado pela Secretaria de Finanças; e por fim, a questão jurídica, um projeto de vinte anos inclui
questões como “a taxa poderá ser questionada lá na frente?”, se houver esse questionamento e for
revisto quem assume a taxa que já foi cobrada do munícipe? Informou a todos que já está marcada
uma Audiência Pública na Câmara Muncipal para a primeira quinzena de setembro para discutir
novamente a concessão e ressaltou a necessidade de discutir no COMDEMA com a CT e a empresa
de assessoria como tema único de pauta e que antes dessa reunião todos terão acesso aos
documentos para poderem aprofundar a discussão. A Sra. Gisele lembrou que na gestão passada
aconteceram muitos erros devido a falta de participação da pessoas que realmente discutem a
gestão dos resíduos, independente se é cooperativa e o poder público deveria ter mais
apresentações esclarecedora como foi agora a feita pelo Sr. Aloisio. Assim, é preciso priorizar o que
se tem e que o COMDEMA faça parte de toda discussão, o poder público precisa reconhecer o
COMDEMA. Sr. Kláudio comentou que apresentar um modelo simplificado para a concessão é uma
estratégia boa para a administração municipal e o COMDEMA e CTLegis deveriam dar uma olhada
nessa situação.

4 - Atualização sobre contrato a ser firmado com a Prefeitura Municipal para gestão dos
ecopontos diante da rescisão do contrato nº 10052/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de
Bauru e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (Ascam). A Sra. Simony lembrou a
discussão do tema na semana passada durante a reunião extraordinária, na qual fico decidido por
uma reunião com o COMDEMA, MP, Câmara Técnica e o poder público municipal, incluindo a Sra.
Prefeita e representante da Secretaria de Negócios Jurídicos, e passou a palavra ao Sr. Dorival para
explicar sobre o novo Termo de Referência que está em análise e como a SEMMA está caminhando a
contratação para nova gestão dos ecopontos. O Sr. Dorival disse que conversou com a Sra. Prefeita
sobre o assunto e informou que o Termo já foi encaminhado às entidades que poderiam se
candidatar à prestação do serviço nos ecopontos e nessa semana as entidades começaram a
apresentar propostas de forma prévia. Em seguida, apresentou a visão da prefeitura sobre o
rompimento do contrato com a Ascam, focando nos dois pareces jurídicos que constam do processo.
Começando pelo parecer da Dra. Marisa Gebara, que salienta a falta de pesquisa de preço nos dois
contratos, o qual o Sr. Dorival fez a leitura dos slides apresentados na chamada e seguiram-se
discussões sobre o ocorrido.
PROVIDÊNCIAS: Sra. Simony informou a todos que já conversou com dois procuradores do Ministério
Público para o agendamento da reunião sobre o tema, conforme deliberado na reunião
extraordinária, e esta semana irá encaminhar os convites formais para os demais conselheiros e
interessados.

6 - Outros assuntos. O Sr. Carrijo informou ao Sr. Dorival que foi levantado pela Rádio Jovem Pan a
questão de uma seringueira centenária, localização à Avenida Elias Miguel Maluf que está para ser
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derrubada e questionou se ele tem conhecimento. O Sr. Renato perguntou se não seria pela
concessão da estrada que está em construção. O Sr. Dorival disse que não tem conhecimento, mas
que provavelmente é sim por conta da estrada e acrescentou que o extrato solicitado no início da
reunião já chegou e ele encaminhou ao email da Sra. Simony. O Sr. Carrijo solicitou que o Sr. Dorival
dê uma olhada na questão da seringueira porque aparentemente alguém mora embaixo dela e então
se trata de uma questão também social.

5 - PMEA como política pública - reunião com Comissão do Meio Ambiente da Câmara Legislativa.
A Sra. Simony afirmou que este item é uma notícia boa e passou a palavra ao Sr. Carrijo. Ele contou
sobre a aproximação do COMDEMA com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal para
criação do PMEA como Política Pública legalmente falando. Ele este na Câmara a pedido da CTEA na
semana anterior para conversar com a Comissão levando o material entregue pela Sra. Sirlei e Sra.
Jana, eles disseram que não conheciam a extensão do programa e pediram para serem convidados
para a próxima reunião. Eles foram convidados, mas não compareceram. Agora o próximo passa é
formalizar um projeto de lei, eles pediram a ajuda do COMDEMA para levar como projeto da
Comissão, pois eles entendem que precisa haver essa aproximação do conselho com a Câmara. A Sra.
Sirlei salientou que a educação ambiental já política pública, mas o PMEA precisa dessa força de Lei
para não acabar mesmo quando vier mudanças governamentais.

A reunião foi encerrada às 12h13min (doze horas e treze minutos).

Interlocutora do PMVA
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