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REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2020 
 
 
                                                                            Bauru, 28 de fevereiro de 2020. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no escritório do 
Engenheiro André (conselheiro do conselho), reuniram-se os conselheiros:  Gilda 
Maria Scalfi Carvalho e Elias Carneiro – ambos da SEMMA; Ana Elisa Moura Talon 
– SEPLAN; Otaviano Alves Pereira e Luiz Fernando Nogueira Silva - ambos da 
SAGRA; Elton Rafael de Oliveira e Carlos Alberto Ferreira Rino - ambos do DAE; 
Marcelo Makino – Emdurb; Sirlei Sebastiana Polidoro Campos – SME; Renato 
Theodoro Delgado - CDRS; Maria Izabel Merino de Medeiros – Apta; José Paulo 
Braga Sampaio – FF; Aloísio Costa Sampaio – Unesp; Erika Cristina Souza da 
Silva Correria – Unisagrado; Simony Silva Coelho – OAB; Lélia Lourenço Pinto e 
Alfredo Neme Neto – Ambos da Assenag; Guilherme Donizete da Silva – ABES; 
Dorival José Coral – Fórum Pró-Batalha; Adilson Elias de Oliveira Sartorello – 
SECOVI; André Luis Antunes de Almeida – CREA e Gisele. Também esteve 
presente:Pedro Gustavo S. Rodrigues e Antonio Vicente Moscogliato – ambos do 
DAE; Carla Ghiler Costa – Assessora do Deputado Federal Rodrigo Agostinho; Luiz 
Claudio Frederico – Projeto Horta Falcao; Aguinaldo Macedo – Coopeco e 
Fernanda Cezario – SEMMA; Justificou a ausência: Lourenço Magnoni Junior – 
AGB e José Ricardo Scarelli Carrijo – Instituto Vidágua. 1 - Esclarecimentos sobre 
edital de chamamento público para a seleção de projetos em linhas definidas pelo 
PAPPA com recursos do FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 2 – 
Esclarecimentos sobre TERMO DE COOPERAÇÃO elaborado pela CTEA; 3 - 
Apresentação pela CTArborização Urbana sobre análise de processos que tratam 
sobre a poda irregular de árvores; 4 – Apresentação à plenária sobre as entidades 
representativas do COMDEMA no ano de 2020; 5 – COMDEMA itinerante; 6 – Outros 
assuntos. A reunião teve inicio às 9h com a fala do presidente Dorival agradecendo a 
presença de todos. Solicitou para que os representantes da sociedade civil levantassem as 
mãos e em seguida solicitou o mesmo aos representantes das entidades públicas. 
Observou que os representantes das entidades públicas estavam em maior número. Como 
presidente, citou que os membros da sociedade civil estão em “dívida”, pois é necessária e 
importante a presença deles nas reuniões para tomadas de decisão. Agradeceu a 
presença de duas pessoas da sociedade civil que foram participar da reunião como 
convidados. Em seguida deu prosseguimento aos itens da pauta. 1 - Esclarecimentos 
sobre edital de chamamento público para a seleção de projetos em linhas definidas 
pelo PAPPA com recursos do FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente – Dorival 
iniciou sua fala citando que o edital do PAPPA teve inicio em agosto de 2018. Lélia 
(Assenag) citou que as discussões sobre o PAPPA tiveram iniciou no ano de 2008 quando 
ela era presidente do Comdema. Dorival citou que a Lélia está assumindo como 
representante da Assenag, entretanto ela já é uma pessoa conhecida, por estar envolvida 
com as questões ambientais há muitos anos. Lélia citou que o Comdema de Bauru foi o 
segundo Comdema a ser montado no estado de São Paulo nos anos 80, ficou um tempo 
parado e retornou nos anos 90, sendo referência para muitas cidades. Falou da 
importância do Conselho como órgão deliberativo e da história do mesmo. Que nesse 
processo de construção pode ter havido erros, entretanto foi querendo fazer o melhor. 
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Citou o exemplo do plantio de ipês amareloa que foi realizada há vários anos atrás na 
beira da rodovia considerado um plantio correto, mas que atualmente sabe-se que é 
proibido o reflorestamento com uma única espécie. Destacou que nos anos 60 houve 
incentivo financeiro para que se plantasse eucalipto para produção de celulose no Brasil 
como incentivo ao crescimento econômico na época crescer, era também necessário, que 
1% fosse destinado a replantio nativo, assim foi feito, com as mudas disponíveis, na 
época. Atualmente, com os conhecimentos à luz da ciência tem-se o esclarecimento de 
como fazer um replantio corretamente. Lélia finalizou sua fala citando que é importante 
cada um dar o seu melhor, porém lembrou que mesmo assim, poderemos ser criticados no 
futuro quando novos estudos surgirem. Dorival colocou que é importante aprendemos com 
nossos erros. O FMMA foi criado por uma lei em 2008 e que esta lei citava o PAPPA 
(Plano Anual de Proteção e Preservação Ambiental). Durante anos os recursos do Fundo 
foram utilizados pela Semma por meio de solicitação, somente quando tiveram problema 
com os caminhões que recorreram a lei e verificaram que detalhava-se na lei como os 
recursos do fundo deveriam ser utilizados. O PAPPA considera quatro áreas prioritárias: 
Educação Ambiental, Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Flora Urbana e a 
apresentação de projetos para a solicitação de valores do fundo. essas áreas deveriam 
seguir um edital. A elaboração do edital foi um processo demorado, sendo publicado no 
DO no dia 13 de fevereiro de 2020. Dorival solicitou para que todos socializem com seus 
contatos para que tenham uma maior divulgação e assim recebam os projetos, já que o 
edital tem um prazo de 30 dias úteis, sendo o prazo final para a apresentação de projetos 
o dia 27 de março de 2020. Elton colocou que entrou no link e verificou que aparece o 
prazo como data final 13 de fevereiro, e que, apesar de no edital constar 30 dias uteis, na 
chamada aparece a data já vencida, e comentou que isto poderia desestimular a leitura do 
mesmo e o envio de projetos. Lélia sugeriu consultar o jurídico da prefeitura para verificar 
se pode haver problemas com questionamentos futuros. Dorival ficou comprometido de 
verificar com o jurídico para saber qual posição precisam tomar em relação a essa 
situação. Dorival colocou que para a avaliação, aprovação e acompanhamento dos 
projetos o edital prevê uma Comissão Técnica de Acompanhamento de Projetos (CTAP) 
que deve ser formada por membros do Comdema e da SEMMA. Solicitou que os 
presentes que tivessem interesse em participar se manifestassem. A comissão ficou 
formada pelos seguintes membros: Gilda Maria Scalfi Carvalho; Otaviano Alves Pereira; 
Sirlei Sebastiana Polidoro Campos; Guilherme Donizeti da Silva; Renato Theodoro 
Florestal; Aloísio Costa Sampaio; André Luis Antunes de Almeida; Elton Rafael Alves de 
Oliveira e Elias Carneiro. Dorival destacou a importância de um representante da OAB 
fazer parte desta Comissão e a Simony ficou de conversar com a Juliana para verificar se 
a mesma poderá participar.  2 – Esclarecimentos sobre TERMO DE COOPERAÇÃO 
elaborado pela CTEA – Dorival citou que conversou com o Klaudio, entretanto não 
conseguiu finalizar o documento. Em conversa com a Juliana a mesma ficou de enviar os 
apontamentos feitos por ela e assim finalizar o documento e enviar ao CTEA na próxima 
semana. Sirlei citou que, após análise da CTEA, acredita que o procedimento, seja o 
Condema encaminhar o documento ao setor jurídico da prefeitura para que o mesmo 
possa analisar. Simony suplente da Juliana na OAB comentou que as considerações 
efetuadas pela Juliana já estavam disponíveis no e-mail do presidente.  3 - Apresentação 
pela CTArborização Urbana sobre análise de processos que tratam sobre a poda 
irregular de árvores – Dorival citou que haviam cinco processos de poda e um referente a 
queimada de terreno. Acrescentou que os processos foram analisados e discutidos com 
Miguel, Kalil e Ana Elisa, (membros da CTArborização) por meio de videoconferência.  
Processo 12.999/17, Autuado: Martiminiano Vergilio da Rocha, Auto de Infração 
Ambiental: Supressão de uma espécie arbórea denominada Canelinha. Parecer do 
Comdema: Em análise ao processo, esta câmara técnica identificou que ocorreu, 
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indevidamente, a supressão de árvore da espécie Canelinha. O autuado alegou 
que foi obrigado a retirar a árvore pelo fato de usuários de drogas permanecer 
embaixo da árvore fumando e bebendo. Também subiam na árvore para subir no 
telhado de sua residência para pegar pipas. A junta de impugnação manteve a 
multa considerando a legislação pertinente e esta câmara se manifesta pela 
improcedência do recurso e manutenção da autuação através da multa lavrada e 
propõe ao secretário que utilize de sua discricionariedade em dar provimento ao 
recurso ou deliberar pela substituição prevista no art. 44 da Lei 4368/99. Processo 
41.855/18, Autuado: José Carlos Gonçalvez, Auto de Infração Ambiental:poda 
drástica de uma espécie arbórea denominada Oiti. Parecer do Comdema: Em 
análise ao processo, esta câmara técnica identificou que ocorreu poda drástica em 
uma árvore da espécie Oiti o gerou Auto de Infração Ambiental. O autuado alegou 
que a casa se encontrava desabitada há dois anos e estava com muitos dejetos  
no telhado ocasionando muitas moscas. Declarou que quando estava podando a 
árvore um veículo da CPFL orientou para que ele baixasse a altura da copa para 
livrar a rede elétrica. A junta de impugnação manteve a multa considerando a 
legislação pertinente e esta câmara se manifesta pela improcedência do recurso e 
também pela manutenção da autuação através da multa lavrada e propõe ao 
secretário que utilize de sua discricionariedade em dar provimento ao recurso ou 
deliberar pela substituição prevista no art. 44 da Lei 4368/99. Processo 55196/18, 
Autuado: José Carlos Barros Graciano , Auto de Infração Ambiental: Supressão de 
uma espécie arbórea não identificada. Parecer do Comdema: Em análise ao 
processo, esta câmara técnica identificou que ocorreu supressão de uma árvore 
não identificada o que gerou Auto de Infração Ambiental. O autuado alegou que a 
árvores estava com o tronco e copa pendente atrapalhando o estacionamento de 
veículos no local, além de usuários de drogas utilizarem a árvore para estender e 
secar roupas, subir na mesma para escalar o muro de sua residência. Destaca-se 
ainda que o autuado contesta a cobrança em UFIRs, alegando que esse indexador 
foi cancelado em outubro de 2000. A junta de impugnação manteve a multa 
considerando a legislação pertinente e não explicou sobre o motivo da cobrança 
através de um indexador cancelado.  Esta câmara técnica se manifesta pela 
improcedência do recurso em relação a supressão da árvores considerando a 
legislação pertinente, no entanto, julga importante esclarecer sobre a duvida do 
munícipe quanto ao indexador. Propõem, ainda, a manutenção da autuação 
através da multa lavrada e que secretário utilize de sua discricionariedade em dar 
provimento ao recurso ou deliberar pela substituição prevista no art. 44 da Lei 
4368/99. Processo 48.005/18, Autuado: Espolio de Paulo Guimaraes, Auto de 
Infração Ambiental: Supressão de uma espécie arbórea denominada Falso Chorão. 
Parecer do Comdema: Em análise ao processo, esta câmara técnica identificou que 
ocorreu, indevidamente, a supressão de duas árvores, uma autorizada e outra – da 
espécie Falso Chorão – que havia sofrido quebra natural do tronco devido às fortes 
chuvas. No momento da supressão da árvore autorizada, foi feito, também, o corte 
da planta danificada e por esse motivo o munícipe foi autuado. O mesmo alega, em 
primeira e segunda estância, desconhecimento da lei e justifica que não houve 
supressão e sim substituição de uma planta com tronco danificado, fato esse muito 
comum para esta espécie. A junta de impugnação manteve a multa considerando a 
legislação pertinente e esta câmara se manifesta pela improcedência do recurso e 
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manutenção da autuação através da multa lavrada e propõe ao secretário que 
utilize de sua discricionariedade em dar provimento ao recurso ou deliberar pela 
substituição prevista no art. 44 da Lei 4368/99. Processo 82.950/18, Autuado: 
Maria Therezinha Firmino Sarde, Auto de Infração Ambiental: anelamento de uma 
espécie arbórea denominada Oiti. Parecer do Comdema: Em análise ao processo, 
esta câmara técnica identificou que ocorreu o anelamento de uma árvore da 
espécie Oiti conforme fotos no processo. A autuada alegou que a casa foi colocada 
a venda e no tempo que ela ficou fechada, vândalos colocaram fogo na placa de 
venda da imobiliária, danificaram a cerca elétrica o que a obrigou a voltar morar na 
casa. Nesse momento solicitou a retirada da árvore devido a mesma causar 
vazamento de água em cano próximo a suas raízes. Em vistoria pelo local, 
técnicos da Semma lavraram a multa. A junta de impugnação manteve a multa 
considerando a legislação pertinente e não explicou sobre o motivo da cobrança 
através de um indexador cancelado.  Esta câmara técnica se manifesta pela 
improcedência do recurso em relação ao anelamento da árvore e propõem a 
manutenção da autuação através da multa lavrada e que o secretário utilize de sua 
discricionariedade em dar provimento ao recurso ou deliberar pela substituição 
prevista no art. 44 da Lei 4368/99. Processo 23.546/16, Autuado: Terezinha 
Esperança Eloy, Auto de Infração Ambiental: Queimada de terreno. Parecer do 
Comdema: Em análise ao processo, esta câmara técnica identificou que ocorreu a 
queimada em um terreno de sua propriedade o que ocasionou a infração “causar 
poluição de qualquer natureza – queimada” infringindo a Legislação Federal. O 
autuado alegou não ter conhecimento das pessoas que colocaram fogo no local e 
que para evitar novas ocorrências iria providenciar a instalação de cerca no local. A 
junta de impugnação manteve a multa considerando a legislação pertinente e esta 
câmara se manifesta pela improcedência do recurso e também pela manutenção 
da autuação através da multa lavrada e propõe ao secretário que utilize de sua 
discricionariedade em dar provimento ao recurso ou deliberar pela substituição 
prevista no art. 44 da Lei 4368/99. Todos os presentes foram a favor dos pareceres 
emitidos pela CTArborização Urbana. 4 – Apresentação à plenária sobre as 
entidades representativas do COMDEMA no ano de 2020 – Dorival citou que os 
membros do Condema estão de acordo com a lei de paridade, sendo 13 da 
sociedade civil e 13 de órgão públicos. Em seguida apresentou as entidades e os 
seus representantes titulares e suplentes, respectivamente: SEMMA – Gilda e 
Elias; SEPLAN – Ana Elisa e Natasha; SMOP – Danilo e Sidnei; SAGRA – 
Otaviano e Luiz Fernando; SMS – Roldão e Fernanda; DAE – Elton e Carlos; 
EMDURB – Marcelo e Nivaldo; SME – Sirlei e Suzana; PAMB – Leo e Cristiane; 
CDRS – Renato e Eduardo; APTA – Maria Izabel e Elisangela; FF - Rogério e José 
Paulo, José Paulo citou que será o Nelsson Gallo, ficou de enviar documento 
oficializando; UNESP – Aloísio e Fabio; AGB – Lourenço e Wellington; Vidagua – 
Carrijo e José Pilli; Unisagrado – Rita e Erika; OAB – Juliana e Simony; Assenag – 
Lélia e Alfredo; ABES – Guilherme e Ricardo; Fórum Pró-Batalha – Dorival e 
Gerson; IAB – Marcio e Mirelle; CIESP – Klaudio e Gisela; SECOVI – Adilson e 
Rodrigo; Asten – Eusébio e Nelson; CREA – André e Marcelo; Coopeco – Gisele e 
Benedita. Dorival comentou que será publicado um decreto com validade de um 
ano (2020), para assim, acertar com o período de troca da diretoria. 5 – 
COMDEMA itinerante – Dorival relembrou que o CIESP havia se colocado à 
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disposição e ficou de verificar a disponibilidade da entidade. Caso não seja 
possível Lélia colocou à Assenag a disposição como opção.  6 – Outros assuntos 
-  Dorival projetou o diário oficial do dia 20 de fevereiro que consta o Decreto 
14.618 de 14 de fevereiro de 2020, no qual revoga os decretos 10.631/2088; 
10.632/2008; 10.634/2008; 10.635/2008; 11.256/2010 e 11.257/2010 refentere às 
Unidades de Conservação. Otaviano esclareceu que houve reunião do grupo onde 
foram analisados seis decretos e decidiu-se que seriam revogados. Os outros seis 
decretos ainda serão discutidos, entretanto não houve mais reunião da Comissão e 
os trabalhos estão parados. Elton reafirmou que os seis decretos revogados no 
decreto 14.618/2020 foram os analisados pela comissão. Dorival colocou que é 
preciso que a comissão se reúna para analisar os outros seis decretos, pois o 
município está passível de novos precatórios. Solicitou ajuda para o Diretor do DZB 
para que converse com o Secretário da SEMMA para que dê andamento nas 
atividades da Comissão. Elias citou que sabia desses seis decretos que foram 
revogados, porém não sabia que haviam outros decretos na mesma situação, e 
ficou de verificar junto ao secretário a situação dos mesmos. Ana Elisa colocou que 
as seis áreas que foram analisadas e revogadas no decreto, são áreas que 
estavam sobrepostas a outra legislação e seu uso não seria interferido. A 
importância de se revogar os decretos se deve a área de amortecimento visto o 
que as unidades de conservação possuem, o que poderia gerar passível para o 
município. Aloísio sugeriu para a próxima reunião discutir sobre o projeto da 
SEMMA “Empresa Boa Praça”, pois o projeto é bom, porém é preciso uma 
reformulação do mesmo. Gilda citou que ela conhece o projeto, porque foi uma das 
pessoas que o idealizou e concorda que é preciso adequações e principalmente 
uma equipe que o acompanhe, pois hoje a Semma não tem. Dorival ficou de 
colocar este item em pauta na próxima reunião. Fernanda esclareceu que o 
município de Bauru foi certificado pelo Programa VerdeAzul no ano de 2019 e que 
o evento de certificação ocorrerá no dia 05 de março no Palácio dos Bandeirantes 
em São Paulo. Afirmou que as notas ainda não haviam sido divulgadas. Também 
esclareceu sobre a mudança no Programa, onde a certificação ocorrerá a cada um 
ano e meio. Aloísio questionou a Seplan sobre a renovação com a empresa Rumo, 
e, se haverá alguma contrapartida. Ana Elisa ficou de verificar e responder na 
próxima reunião. Dorival finalizou agradecendo ao André por disponibilizar o local 
para a reunião e passou a palavra a ele para que explicasse sobre o local e as 
atividades desenvolvidas no mesmo. André explicou que a empresa surgiu com a 
reunião de professores que desejavam trabalhar como engenheiros na área de 
inspeção, vistoria e perícia. Completou que o local desta reunião é destinado a 
cursos e está disponível para nos receber em novas oportunidades. Dorival 
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos às 12h00, e eu, Fernanda 
Cezario, lavrei a presente ata que, uma vez lida e aprovada na próxima reunião, 
será assinada por todos os presentes. 
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