Ata da Reunião do CONDEMA
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Guararema - SP
Data: 05/11/2020

Início: 17h05

Término: 18h10

PAUTA:










Aprovação da Ata da Reunião anterior, de 01/10/2020;
CT-PA e CT-BEA;
CT-Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH-PS;
FUNDEMA;
Acompanhamento Coleta Seletiva;
Calendário de atividades ambientais;
Postura em relação ao não atendimento (repostas aos ofícios enviados);
Disponibilidade para avaliar os licenciamentos.
Escolha da logomarca do Refúgio de Vida Silvestre do Bicudinho.

NOME

CONDEMA ENTIDADE / SECRETARIA

1

Aline Moraes Sanches Baptista

TITULAR

2

Bruno Borsetti Borges Lourenço

TITULAR

3

Caio Mega de Andrade

TITULAR

4

Carolina Cristina de Araújo

SUPLENTE

5

Célia Maria Mesquita de Faria

SUPLENTE

6

Écio Marcos dos Santos

SUPLENTE

7

Eduardo Marcondes dos Santos

8

Gideão dos Passos Franco de Melo

9

Jamile Giudice de Faria

TITULAR

SEMS - PMG
AMPARA - Associação de
Munícipes Protetores de Animais de
Rua e Abandonados
AMALUCA - Associação dos
Moradores e Amigos da Vila de Luiz
Carlos
SEOBRASMAP - PMG
(Planejamento Urbano)
AEA - Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Guararema
AMPARA - Associação de
Munícipes Protetores de Animais de
Rua e Abandonados
AEA - Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Guararema

ASSINATURA
PRESENTE
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE

SUPLENTE

SEOBRASMAP – PMG (Obras)

AUSENTE

TITULAR

Organização Ambientalista
Pró-Terra

PRESENTE

10 Juliane Maria da Silva Ferreira

SUPLENTE

Suinã - Instituto Socioambiental

PRESENTE

11 Marco Aurélio Tevano de Andrade

SUPLENTE

12 Maria de Fátima de Oliveira

AMALUCA - Associação dos
Moradores e Amigos da Vila de Luiz AUSENTE
Carlos

TITULAR

Suinã - Instituto Socioambiental

PRESENTE

13 Maurício Riuji Matsumoto

SUPLENTE

SEMMAF - PMG

PRESENTE

14 Melissa Maria Figueiredo D’Amicci

SUPLENTE

SEMS - PMG

AUSENTE

15 Misley Gonçalves Fonseca

TITULAR

SEME - PMG

AUSENTE

16 Rafael dos Santos Aguilar

TITULAR

SEOBRASMAP – PMG
(Obras/Meio Ambiente)

PRESENTE
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17 Rafaella Ferreira dos Santos

TITULAR

18 Renata Branco Santoro

SUPLENTE

19 Ricardo José Moscatelli

TITULAR

20 Roberto Massareli

TITULAR

SEMMAF - PMG
Organização Ambientalista
Pró-Terra
SEOBRASMAP - PMG
(Meio Ambiente)
Instituto Pau Brasil
de História Natural

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

21 Silmara Moreno dos Santos

SUPLENTE

SEMEDE - PMG

AUSENTE

22 Solange dos Anjos Castanheira

SUPLENTE

Instituto Pau Brasil
de História Natural

AUSENTE

23 Valdinei Moreira Bernardo

SUPLENTE

SEME - PMG

AUSENTE

TITULAR

SEMEDE - PMG

PRESENTE

24 Vitor Gobetti da Silva

CONVIDADOS

SEGMENTO / SECRETARIA

Rose Santos

Novo Encanto

ASSINATURA

Desenvolvimento
Ao quinto dia do mês de Novembro de 2020, às 17h05, realizou-se virtualmente, via
ferramenta

digital

Zoom,

através

do

link

de

acesso

enviado

por

e-mail:

https://us04web.zoom.us/j/79543409663?pwd=OHpnVFFnaDBubGZDV3JFVWs3cHg2QT09,
a Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA, em
atendimento da Lei Municipal nº 3314 de 17 de julho de 2019. A Coordenadora do Conselho,
Sra. Maria de Fátima de Oliveira deu início à reunião agradecendo a presença de todos e
fazendo aprovar, com a anuência de todos os presentes, a Ata da reunião anterior, realizada
em 01 de Outubro de 2020 (Ata de Reunião disponibilizada antecipadamente por e-mail a
todos os Conselheiros). Seguindo com a pauta, o próximo assunto, “CT-PA e CT-BEA”,
referente à CT-PA – Câmara Técnica de Proteção da Água foi relatado pelo Conselheiro
Ricardo Moscatelli que há alguns meses foi enviado ofício à SABESP, com uma série de
questões referentes ao saneamento da cidade e que até agora não havia resposta, o
Conselheiro se prontificou a cobrar a SABESP. O mesmo Conselheiro também ficou de
agendar junto a SABESP o agendamento de visitas das escolas e deste Conselho nas
ETES, lembrando que para as escolas ainda não haveria a possibilidade em virtude da
pandemia de COVID-19. Sobre a CT-BEA – Câmara Técnica de Bem Estar Animal, a
Conselheira Jamile reforçou a necessidade da participação de membros da Secretaria de
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Educação e da Fiscalização na referida CT. A Conselheira Jamile se comprometeu a
reforçar o convite junto à Conselheira Misley, Servidora da Educação e o Conselheiro
Ricardo se comprometeu a falar com a Servidora Paloma, componente da Fiscalização;
esgotada esta pauta, passando para a seguinte “CT - Educação Ambiental e Mobilização
Social do CBH-PS”, a Coordenadora pontuou que o Plano de Educação Ambiental estava
em conclusão, e que agora era possível que os municípios pleiteassem recursos do
FEHIDRO para Educação Ambiental. O Vice Coordenador lembrou que participa da CTEAMS e acompanhou a maior parte do desenvolvimento deste Plano; Referente à pauta
seguinte, “FUNDEMA” o Vice Coordenador colocou na tela para que todos vissem o extrato
da conta do FUNDEMA, contendo saldo atual de R$ 10.220,83 (Dez mil, duzentos e vinte
Reais e oitenta e três centavos), reforçando, mais uma vez, que este recurso estava,
também, à disposição das ONGs e entidades componentes do CONDEMA, e que nenhum
projeto de uso do recurso foi apresentado. Lembrou o Conselheiro que também ofereceu ao
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental a possibilidade de uso deste recurso para a
compra de algum equipamento para alguma das duas corporações; Sobre a pauta
“Acompanhamento Coleta Seletiva” o Vice Coordenador informou que mesmo com
pandemia e a pausa na coleta porta a porta foi possível expandir para mais um PEV (Ponto
de Entrega Voluntária de Recicláveis), no CSE Fukushima, que este tinha sido reivindicado
pela comunidade do local e que fora feito um treinamento à noite para os cidadãos
interessados na Coleta Seletiva. Foi falada também a possibilidade da coleta porta a porta
retornar nos bairros já atingidos em Janeiro; Sobre a pauta “Calendário de atividades
ambientais” o Vice Coordenador comunicou que nos dias 20 e 21 de Novembro ocorrerá o 5º
Avistando Guararema, Seminário de Observação de Aves e Turismo Sustentável, que neste
ano será todo “online” e com a maior parte da organização por conta da SAVE Brasil;
Referente à pauta seguinte “Postura em relação ao não atendimento (repostas aos ofícios
enviados)” a Coordenadora relatou a não resposta de ofícios enviados a diferentes setores.
O Vice Coordenador informou que enviou solicitação ao Gabinete, referenciando as
solicitações não atendidas, e que ainda não obtivera resposta até o momento; Referente à
pauta “Disponibilidade para avaliar os licenciamentos” a Coordenadora Fátima relatou que
da sociedade civil ela tem se disposto a vir ao Paço Municipal para fazer análise dos
Licenciamentos apresentados a este Conselho, mas que deveria haver mais pessoas com
essa disposição, para ajudar nas avaliações dos Licenciamentos. A Conselheira Renata
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questionou

se

os

documentos

referentes

ao

Licenciamento

não

poderiam

ser

disponibilizados ‘online”, o que o Conselheiro Ricardo ficou de averiguar. Foi relatado que se
manteria então o procedimento dos processos de Licenciamento Ambiental permanecerem à
disposição dos Conselheiros e população 5 (cinco) dias úteis antes de prosseguir com a
aprovação e após ter passado pelo CONDEMA. Referente à última pauta da reunião,
“Escolha da logomarca do Refúgio de Vida Silvestre do Bicudinho”, após a apresentação de
três alternativas feitas em conjunto com ideias da Diretoria de Meio Ambiente, SAVE Brasil e
Comunicação da Prefeitura de Guararema, foi escolhida a alternativa número 1 (um), (Figura
1), porém foi solicitado pelos participantes que a mesma deveria ser agregada com o
elemento água, inserindo a cor azul e de elementos que representem a vegetação do brejo,
ambiente do Bicudinho.

Figura 1 - Logo escolhida para o RVS do Bicudinho

Terminadas as pautas e aberto para assuntos diversos, a Coordenadora propôs criarmos um
canal do CONDEMA numa rede social, tendo como melhor alternativa o Instagram, o que
teve a concordância de todos os presentes. Esse canal deverá servir para dar visibilidade às
questões e ações deste Conselho. Foi retratado também, referente às questões
apresentadas pela CT-BEA que ainda estavam sem resposta, a Coordenadora relatou que
deu prosseguimento tardio com o ofício, embora já existisse ofício anterior sem resposta,
explicando que, das 8 (oito) solicitações feitas recentemente pela CT-BEA, 3 (três)
constavam de questões anteriores, ainda não respondidas, 3 (três) são novas questões 1
(uma) foi respondida pela Conselheira Aline Moraes – Servidora da SEMS (Saúde), no grupo
de Whatsapp deste Conselho, que era à respeito da vacinação anti-rábica e 1 (uma)
entendemos que poderia ser conversada diretamente com a SEME (Educação) para que
indicasse um membro para a CT-BEA. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria de Fátima
_______________________________________________________________________________________________
Página 4 de 5

de Oliveira, Coordenadora do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, deu por
encerrada a presente reunião que foi finalizada às 18h40. Eu, Rafael dos Santos Aguilar,
Secretário deste Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Rafael dos Santos Aguilar
Secretário - CONDEMA

Maria de Fátima de Oliveira
Coordenadora - CONDEMA
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