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ATA EXECUTIVA DA 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 13 (treze) de JANEIRO de 2010 (dois mil e dez), iniciada às
14h40 (quatorze horas e quarenta minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco
Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE (Celina Lurico Nagata); SECRETARIA DE OBRAS (Ana Paula Lourenção);
SOCIEDADE ECOLÓGICA AMIGOS DE EMBU (Indaiá Emilia); ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fischer); IBIOCA; (Antonio Luiz
Cagnin);; ROTARY CLUB DE EMBU (Leandro Dugaich); SABIÁ (Samuel Brasil);
SECRETARIA DE SAÚDE (Maria das Graças B. F. Evangelista); SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS (Rodrigo Alberton Pinto); SAB’S SANTA CLARA E MARAJOARA
(Amadeu Pereira de Souza). JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (ausência justificada); SECRETARIA DE GOVERNO (sem
justificativa); SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ausência justificada); SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa);
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (sem justificativa); SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER (sem justificativa); SECRETARIA DE CULTURA (sem justificativa);
SECRETARIA DE FINANÇAS (sem justificativa); SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (sem
justificativa); ACISE - Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem
justificativa).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente)
OUVINTES: LUCILA P. MOURA (IBIOCA).
ABERTURA: O presidente, Sr. JOÃO RAMOS, iniciou a assembléia agradecendo a
presença dos conselheiros desejando a todos um feliz e próspero ano novo e solicitou a
apresentação de todos os presentes.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 11a Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2009;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A ata foi aprovada com ressalvas da entidade IBIOCA.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: O presidente solicitou como inclusão de
urgência na ordem do dia a manutenção do mandato dos membros do Conselho até a
conclusão da revisão da lei para evitar possíveis irregularidades e a ratificação de todos os
atos do período de setembro de 2009 até o período atual. A inclusão de urgência foi
aprovada por todos.
2a Parte – Ordem do Dia
 Extensão de mandato dos Conselheiros e ratificação de todos os atos desde
setembro de 2009;
 Indicação de entidades para participar da composição do Conselho 2010;
 Aprovação do calendário de reuniões para 2010;
 Recebimento das contribuições/colaborações para a revisão da Lei que regulamenta
o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo.
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DESENVOLVIMENTO: Sra. LUCILA questionou que atos serão ratificados e questionou se
está previsto em lei que o plenário pode estender o seu próprio mandato. O presidente
esclareceu que sim, uma vez que o plenário é soberano e a situação dos mandatos do
conselheiros estava irregular. Sr. FRANCISCO concordou com a ratificação e extensão dos
mandatos. Sra. ANA concordou com a ratificação dos atos praticados neste período e a
extensão do mandato até a conclusão da revisão da Lei 1697/97 a mesma ressaltou que
colaborou na revisão com as suas considerações. Sr. ANTÔNIO questionou se a extensão
do mandato não necessita de um ato do prefeito. Dr. RODRIGO ressaltou que se o plenário
é soberano para decidir uma série de atos e assuntos, a ratificação somente dará maior
aspecto de legalidade uma vez que não houve manifestação contrária. Sr. ANTÔNIO
declarou que em setembro de 2007 foi solicitada manifestação do prefeito, por essa razão
realizou o questionamento. Sra. LUCILA questionou o não atendimento das solicitações da
IBIOCA e questionou se todos os trabalhos da Câmara Técnica anterior foram descartados.
O presidente esclareceu que todo o trabalho realizado anteriormente foi considerado. Dr.
RODRIGO questionou porque a entidade impugna as próprias atividades do Conselho. Sra.
LUCILA ressaltou que nada do que foi proposto anteriormente foi considerado. Dr.
RODRIGO acrescentou que como não houve consenso os encaminhamento devem ser
colocados em votação. Sra. ANA ressaltou que somente uma entidade não aceita os
encaminhamentos. Sra. LUCILA acrescentou que ao contrário dos outros conselheiros
participou da revisão anterior, reafirmou que não foram considerados os trabalhos anteriores
e questionou qual a Lei era discutida. O presidente esclareceu que a Lei em discussão
tratava-se da Lei que foi encaminhada a todos com base na Lei do Conselho de Turismo.
Sra. LUCILA questionou até quando vai a extensão do mandato dos atuais conselheiros. O
presidente esclareceu que o mandato será estendido até a conclusão da revisão da Lei. Sra.
LUCILA deseja participar da Câmara Técnica de Revisão da Lei. Sr. Fischer declarou que a
entidade ofende os outros conselheiros quando afirma que somente a entidade IBIOCA faz
os trabalhos. Sr. LEANDRO DUGAICH ressaltou que tudo que a entidade IBIOCA fez foi
atrapalhar o andamento das reuniões e declarou que a partir da próxima assembléia, na
presença da entidade IBIOCA se retirará. Caso haja votação para aprovação da Lei o
mesmo participará da votação e logo após se houver presença da IBIOCA se retirará. Sr.
ANTÔNIO ressaltou que participa do Conselho há muito tempo e não aceitou as declarações
do Sr. LEANDRO DUGAICH em dizer que a entidade só atrapalha. Acrescentou que
solicitou em 2008 (dois mil e oito) a elaboração do Plano de Desenvolvimento Ambiental
Municipal e fez 5 (cinco) sugestões na época, contudo não houve na ocasião nenhum Plano.
Sra. INDAIA revelou tristeza ao iniciar os trabalhos do ano desta forma e ressaltou estar
desestimulada a participar das reuniões e realizar encaminhamentos importantes.
Acrescentou que todos estão empenhados pelo Meio Ambiente do município, contudo, o
respeito, considerado fundamental para as boas relações, já não existe mais nas reuniões
do COMAM. Sra. INDAIA concordou com a opinião do Sr. LEANDRO DUGAICH e solicitou
mais produtividade ao grupo. Sr. FRANCISCO declarou que assim como todos os outros
membros destina parte do tempo de suas atividades para o COMAM e que foram poucas as
ocasiões que as reuniões foram produtivas, ao contrário do que acontece nas reuniões do
Conselho Gestor da APA Embu-Verde. Sr. FRANCISCO acrescentou também, que muitas
pessoas que poderiam contribuir passaram pelas cadeiras do COMAM e saíram pela falta de
produtividade. Desde 2005, segundo o mesmo “o COMAM anda e círculos”, ressaltou que,
caso haja votação de aprovação da nova Lei na próxima reunião, o mesmo participará e não
permanecerá na reunião se a entidade IBIOCA estiver presente. Sra. LUCILA revelou
surpresa nas declarações e acrescentou que nas situações de interesse, por ocasiões de
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problemas ambientais, o Sr. FRANCISCO sempre procura a entidade IBIOCA. Sra. LUCILA
ressaltou que o COMAM durante muito tempo somente realizou trabalhos corriqueiros e que
o Sr. ANTÔNIO sempre colaborou com sugestões e novas propostas de trabalho. A mesma
contesta também a atitude da Sra. INDAIA e da Sociedade Ecológica declarando que a
entidade não é mais tão ecológica e sim social. Ressaltou que a mesma já foi membro da
SEAE e saiu após saber de ocorrência de corrupção na entidade. Sra. ANA declarou que
não possui mais estímulo para participar das reuniões e que somente está presente por
obrigação junto ao governo. Segundo ANA o Conselho sempre “patinou” pelo fato de estar
sempre discutindo as mesmas coisas. Sra. ANA ressaltou que embora pareça para a
entidade IBIOCA, que os outros conselheiros não estão colaborando para as questões
ambientais, isso não acontece. A mesma repudiou todas as ações da entidade IBIOCA nas
reuniões do COMAM. Sr. ANTÔNIO declarou que em nenhum momento agiu da forma como
os outros conselheiros declararam e acrescentou que sempre se pautou através de base
legal. Ressaltou que o município ainda não possui Política de Meio Ambiente e a mesma é
obrigatória por Lei, ressaltou também, que sempre solicitou os relatórios do Fundo Municipal
de Meio Ambiente pois até a data atual não houve nenhum depósito. Sr. FRANCISCO
declarou a Sra. LUCILA que sempre solicitará ajuda de outras entidades para resolver as
questões ambientais. Dr. RONALDO ressaltou o esvaziamento da reunião e declarou que há
quatro anos a revisão da Lei vem sendo discutida. O mesmo acrescentou que nenhum
trabalho será desconsiderado e solicitou novamente que todas as contribuições sejam
colocadas nesta revisão, o que não aconteceu até o momento. Sr. EDGARD declarou que já
fez parte de 8 Conselhos e somente o COMAM não funciona. Ressaltou que o COMAM está
atualmente “dilacerado” sendo necessário rever quais são as verdadeiras funções dos
conselheiros. Sr. EDGARD acrescentou que caso a situação se repita na próxima reunião o
mesmo irá se retirar. Sra. MARIA DAS GRAÇAS declarou que não pôde participar de muitas
reunião do ano passado, contudo, as poucas em que participou reparou que as discussões
continuam sendo as mesmas e que se foi deliberado que foi formada uma Câmara Técnica
para discutir os assuntos da revisão da Lei, os conselheiros devem confiar nos trabalhos
desta equipe. Ressaltou que caso a discussão persista não haverá conclusão dos trabalhos.
Reforçou a necessidade de bom censo nas decisões e acatou a decisão da maioria por
parte da entidade IBIOCA. Sra. MARIA DAS GRAÇAS concluiu dizendo que não participará
mais das reuniões do COMAM por ocasião de falta de agenda, contudo, será indicado um
novo membro pela Secretaria de Saúde para ocupar sua cadeira. Sra. INDAIA esclareceu
que a SEAE não é exclusivamente social mas sim socioambiental, onde além de discutir as
questões de preservação ambiental trabalha a questão da educação. INDAIA esclareceu
que as portas da SEAE estarão sempre abertas para que os membros da IBIOCA conheçam
os projetos desenvolvidos. Sra. LUCILA esclarece que somente declarou que a SEAE não é
mais essencialmente ecológica e não tem nada contra o social; acrescentou que a Sra. ANA
é sempre “ostensiva e irônica” e ressaltou a importância de realizar e revisão da Lei e
elaborar um PDPAM. Acrescentou que no Curso de Capacitação de Conselheiros elaborado
pela Participação Cidadã, em uma das aulas, foi ressaltado a importância do conhecimento
das leis pelos conselheiros. O presidente lamentou que o espaço da reunião tenha se
transformado em local de desgastante debate e tencionamento.
Declarou que em muitas situações tem que tomar atitudes extremas. Ressaltou que
observando as declarações a próxima reunião estará esvaziada e os trabalhos em prol da
causa ambiental serão paralisados. O presidente acrescentou que em ocasiões anteriores a
entidade IBIOCA recebeu moção de repúdio e após isso, as reuniões andaram bem durante
dois meses somente. O mesmo afirmou que desde 1997, mesmo sem PDPAM e o Fundo os
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trabalhos foram realizados pois as pessoas estavam envolvidas e empenhadas realmente
nas causas ambientais. O presidente corroborou com todas as colocações dos conselheiros
em relação a entidade IBIOCA e acrescentou que também se sente desmotivado com tal
situação. Acrescentou que todos os conselheiros serão convocados para aprovação da Lei
na próxima reunião e lamentou que através das declarações apontadas, após a votação,
ocorrerá esvaziamento do plenário. O mesmo declara que caberá à entidade repudiada
avaliar a manifestação dos conselheiros e buscar uma solução que vise o ganho ambiental e
não a imposição conceitual de cada um. O presidente colocou em votação novamente a
aprovação da extensão de mandato dos Conselheiros e ratificação de todos os atos desde
setembro de 2009 que foi acordado por todos.
Passando para o segundo item da ordem do dia, o presidente relata o interesse da entidade
Associação de Moradores do Embu Colonial na pessoa do Sr. WALTER ROCHA para
compor o COMAM em 2010. Acrescentou a Associação de Moradores do Parque das Artes
na pessoa do Sr. WAGNER SCARDOVELLI, a Associação ACORDE do Jardim Thomé na
pessoas da Sra. MARTA BARRETO, a Associação Comercial e Empresarial de Embu e
Região (ACEER) na pessoa do Sr. HAROLDO MARCHETTI e a Associação de Moradores
do Parque das Chácaras na pessoa do Sr. EDVALDO SILVA. O Sr. FRANCISCO indicou o
Sr. JOSE BATISTA do Instituto Embu de Sustentabilidade (IES) e o Sr. WILSON NOBRE da
Associação de Moradores das Chácaras Bartira. O Dr. RODRIGO sugeriu para garantir o
ordenamento e aproveitamento de tempo da reunião a adoção de sistema processual com
tempo de abertura e tempo limitado de debate com momento de réplica e finalmente a
votação para que não haja volta de discussão de assuntos já tratados. O presidente
considerou a sugestão do Dr. RODRIGO e ressaltou que já houve em ocasiões anteriores
esta tentativa, contudo, a situação chegou ao extremo da pessoalidade e em várias ocasiões
foi dito que assunto tratado não deve ser retomado, mas, a entidade IBIOCA não respeita as
decisões da maioria do plenário.
Para o terceiro ponto da ordem do dia, não houve manifestação contrária do calendário
proposto pela Secretaria Executiva sendo mantida as assembléias no horário das 14hs toda
segunda quarta-feira do mês, sendo assim aprovado pelo plenário.
Em relação ao quarto ponto da ordem do dia o presidente abriu para discussão do plenário o
encaminhamento das contribuições dentro de uma semana, até às 16hs do dia 20/01/2010
que foi aprovado por todos. O mesmo solicitou que fosse novamente encaminhado pela
Secretaria Executiva dentro de 24hs a minuta da nova Lei. As contribuições serão expostas
e votadas na próxima reunião. Sr. ANTÔNIO concordou com a proposta do Dr. RODRIGO
de encaminhamento processual dos trabalhos das reuniões e se indicou em nome da
IBIOCA para compor o Conselho em 2010. O presidente acrescentou que somente estavam
indicando entidades novas e que a IBIOCA já é membro.
ENCAMINHAMENTOS: Foram estendidos os mandatos dos conselheiros até a conclusão
da revisão da Lei 1697/97 e todos os atos praticados desde setembro de 2009 foram
ratificados. Foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias para 2010. A secretaria
executiva encaminhará novamente dentro de 24hs a minuta da Lei para todos os
conselheiros e os conselheiros terão até às 16hs do dia 20/01/2010 para encaminharem as
contribuições da revisão da Lei à secretaria executiva e Câmara Técnica. Na próxima
assembléia a minuta com as alterações será exposta e votada.
INFORMES: A secretaria de Finanças informou que a conta referente ao fundo foi aberta e
os valores originados de multas a partir deste ano serão destinados a esta conta. A
Secretaria de Saúde encontra-se em alerta devido caso de surto de febre amarela em
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Sorocaba solicitando aos moradores de Embu a atenção no caso de observação de óbito de
animais hospedeiros.
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados a 1ª Assembléia Ordinária do COMAM
de 2010 (dois mil e dez) foi encerrada às 17h25 (dezessete horas e vinte e cinco minutos),
eu, Celina Lurico Nagata, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
presidente e secretaria executiva. Embu das Artes, 13 de janeiro de 2010.
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 3ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 10 (dez) de MARÇO de 2010 (dois mil e dez), iniciada às 14h42
(quatorze horas e quarenta e dois minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco
Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fischer); IBIOCA; (Antonio Luiz
Cagnin); ROTARY CLUB DE EMBU (Leandro Rizek Dugaich); SEAE (Leandro Dolenc);
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Otavio Somenzari).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa);
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa);
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (sem justificativa); SECRETARIA DE
OBRAS (sem justificativa); SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa);
ACISE - Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem justificativa);
SECRETARIA DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S ITATUBA (ausência justificada).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente)
OUVINTES: LUCILA P. MOURA (IBIOCA).
ABERTURA: O presidente, Sr. JOÃO RAMOS, iniciou a assembléia agradecendo a
presença dos conselheiros e solicitou a apresentação de todos os presentes.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 1a Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A ata foi aprovada com ressalvas da entidade IBIOCA.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA:
2a Parte – Ordem do Dia
 Apreciação dos trabalhos da Câmara Técnica de Revisão da Lei 1697/97 e
encerramento do recebimento das contribuições para que a Lei seja aprovada o mais
breve possível.
DESENVOLVIMENTO: O presidente ressaltou a importância dos trabalhos da Câmara
Técnica e agradeceu a colaboração do Dr. RONALDO. O presidente ressaltou que, após
acolher todas as contribuições, a Lei deverá ser concluída e revista pela Câmara Técnica de
Revisão para que possa ser aprovada o mais breve possível, até mesmo em Assembléia
Extraordinária, se for o caso. Ressaltou também a necessidade da realização do PDPAM e a
revisão do Regimento Interno para legitimar o conjunto da Lei e seus assessórios. O Dr.
RONALDO ressaltou que na semana anterior, alguns conselheiros encaminharam suas
sugestões, sendo feita as alterações. A seguir, passou para a leitura das alterações já
discutidas na Lei durante as reuniões da Câmara Técnica e esclareceu que, com a alteração
no Artigo I, a redação da Lei 1697/97 ficará substituída. O Artigo I e II foram aprovados,
considerando a colocação do Prof. ANTONIO LUIZ CAGNIN. No Parágrafo I do Artigo, o
Presidente fez a alteração referente aos demais assuntos destinados à entidade. O Dr.
OTAVIO SOMENZARI reforçou que há a necessidade de limitação de cadeiras para facilitar
a interpretação da Lei. O Presidente ressaltou que, anteriormente, foi aprovada a
constituição das secretarias, com as ressalvas de que algumas das mesmas fossem
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convidadas apenas quando houver necessidade. O Dr. OTAVIO solicitou então que todos os
segmentos sejam nomeados e que os interessados façam o cadastramento. O Presidente
ressaltou a importância das entidades se articularem, conversarem entre si e apresentarem
possíveis membros ao Conselho para aprovação e eleição dos mesmos; sugeriu também
que a quantidade de membros seja citada e que a paridade seja mantida. O Dr. OTAVIO
solicitou a inclusão do Artigo XVIII no seu Parágrafo I, o que foi aceito por todos. Em relação
ao Artigo II, houve consenso entre todos os presentes no referido artigo. O Prof. ANTONIO
LUIZ CAGNIN ressaltou a necessidade alterar o Artigo por segmentos, e não por nomes das
entidades. O Presidente ressaltou que algumas entidades sejam nomeadas para garantir a
participação efetiva das mesmas. O Presidente propôs que as entidades sejam nomeadas e
seja inserida uma frase “ou qualquer outra que venha a substituí-la”. Não houve alterações
nos Artigos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Em relação ao Artigo X, o Presidente ressaltou a
necessidade de mencionar a maioria do quorum, respeitando a paridade. O Dr. OTAVIO
sugeriu que seja instalada com qualquer quorum. Dr. RONALDO e Sr. LEANDRO ressaltou
a necessidade de que, nas assembleias, mesmo estando com qualquer quorum, sejam
respeitadas as decisões para que os faltantes não sejam privilegiados. Dr. FISCHER sugeriu
melhor definição na frase “em qualquer local e qualquer data”, o que foi feito e aceito por
todos. Artigo X mantido, havendo apenas a colocação mediante convocação formal. No
Parágrafo I foi feita alteração conforme solicitação do Presidente e demais presentes. Os
Artigos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, foram aprovados sem alterações. O presidente
solicitou a retirada do Artigo XVIII da Lei, por ser irrelevante o que foi aceito pelos presentes.
Os Artigos XIX, XX, foram aprovados sem alterações. A Sra. Lucila, referindo-se ao Artigo
XXII, sugeriu a inclusão referente à verba orçamentária. O Presidente esclareceu que esta
discussão foi realizada em Assembléias anteriores e que mantendo este artigo todas as
atividades da Secretaria ficariam aguardando manifestação do Conselho acarretando um
atraso no cumprimento das atividades. A Sra. Lucila informou que conforme levantamento
realizado pela entidade IBIOCA existem rubricas orçamentárias destinadas a área de
recuperação ambiental que são destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. O
Presidente esclareceu que existem as fichas conforme mencionado pela Sra. LUCILA,
porém a afirmação de que os recursos destas fichas devem ser encaminhadas ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente não procede e se comprometeu a realizar um levantamento e
na próxima Assembléia trará esclarecimentos maiores a respeito deste assunto.
ENCAMINHAMENTOS: A Secretaria Executiva encaminhará a Lei com a revisão realizada
nesta Assembléia e os conselheiros terão sete dias corridos para encaminharem suas
alterações à partir do recebimento da mesma.
INFORMES: Dia Mundial da Água
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados a 3ª Assembléia Ordinária do COMAM
de 2010 (dois mil e dez) foi encerrada às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos), eu,
Celina Lurico Nagata, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
presidente e secretaria executiva. Embu das Artes, 10 de março de 2010.
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 4ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 14 (quatorze) de Abril de 2010 (dois mil e dez), iniciada às
14h44 (quatorze horas e quarenta e quatro minutos), no Pavilhão do Parque do Lago
Francisco Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE (Celina Lurico Nagata); Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Embu
(Edgard Fischer); SECRETARIA DE OBRAS E ORIENTAÇÃO URBANA (Ana Paula
Lourenção); SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (Orlando Sergio Fogaça);
IBIOCA (Antonio Luiz Cagnin); ROTARY CLUB DE EMBU (Leandro Rizek Dugaich); SEAE
(Leandro Dolenc).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa);
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); ACISE - Seg. Comércio
(sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem justificativa); SECRETARIA DE SAÚDE (sem
justificativa); SAB’S ITATUBA (sem justificativa).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente)
OUVINTES: LUCILA P. MOURA (IBIOCA), LORRAINE LOPES SOUZA, ANA PAULA
GOUVEIA, REINALDO PACHECO; FELIPE LUCCA; JOAQUIM ALVES DA SILVA;
GABRIELA RADOU.
ABERTURA: O presidente, Sr. JOÃO RAMOS, iniciou a assembléia agradecendo a
presença dos conselheiros e da equipe da USP (Universidade de São Paulo) coordenada
pela Professora Doutora Sueli Furlan, responsável pela elaboração do Plano de Manejo do
Parque da Cidade e relatou um breve histórico da formação do COMAM desde o surgimento
até os dias atuais, onde o Conselho encontra-se em discussão da revisão da Lei 1697/97.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 3ª e 4ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM
de 2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente solicitou a prorrogação da aprovação da
ata da 3ª Assembléia Ordinária para a próxima assembléia, se desculpando pelo atraso no
envio aos conselheiros da Ata revisada. O Sr. ANTÔNIO acrescentou que deseja fazer
alterações do conteúdo e gramática da Ata. Sra. LUCILA questiona o conteúdo da linha 74
da ata. O presidente solicita que as alterações sejam encaminhadas por e-mail.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: O presidente solicitou como inclusão de
Urgência a discussão referente a soberania do Conselho. Sr. EDGARD, Sr. LEANDRO
DUGAICH e a Sra. ANA não aceitam a inclusão. Segundo ANA, a questão da soberania do
plenário já foi discutida em ocasiões anteriores sendo desnecessário rever matéria já
tratada. Sr. ANTÔNIO ressalta que o plenário não pode alterar a lei e também não aceita a
inclusão. Mesmo assim, o presidente ressalta que o pedido de inclusão se deve pelo fato
das constantes solicitações de esclarecimentos a respeito desse assunto, feito pela Ibioca e
pede para deixar mais uma vez consignado em ata que os conselheiros podem deliberarem
a respeito da lei que os rege diretamente, até que a mesma esteja revisada, razão pela qual
o plenário,ou seja, o conjunto de conselheiros acolheram a sugestão do presidente em
prorrogarem os mandatos até a conclusão da revisão da lei que regulamenta o COMAM.
2a Parte – Ordem do Dia
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Apreciação dos trabalhos da Câmara Técnica de Revisão da Lei 1697/97 e
encerramento do recebimento das contribuições para que a Lei seja aprovada o mais
breve possível.
DESENVOLVIMENTO: Sra. LUCILA questiona o fechamento da Revisão da Lei sem uma
nova convocação da Câmara Técnica. O presidente esclarece que seria solicitada uma
extraordinária caso houvesse alteração conforme combinado na Assembléia anterior, como
não houve nenhuma, não se fez necessário tal convocação. Sr. ANTÔNIO questiona a
previsão da aprovação da revisão da Lei na Câmara de Vereadores e ressalta que o ideal
seria que fosse ainda neste ano. O mesmo questiona se haverá discussão junto a
Sociedade Civil. O presidente esclarece que a aprovação será realizada em plenária pública
na Câmara Municipal. O presidente iniciou a leitura da minuta revisada. Até o Art. 23 não
houve alterações. Para os Art. 23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35 a entidade IBIOCA deverá
encaminhar suas considerações. No Art. 36, Sr. ANTÔNIO questiona a necessidade de
fiscalização por mais de uma vez dos recursos do fundo, segundo o mesmo, muitas ações
são específicas da Secretaria de Finanças e embora seja positivo o debate referente aos
recursos, a fiscalização sobrecarregará o COMAM. Para o Art. 37. a IBIOCA também fará
considerações. Sra. LUCILA solicita 10 dias para encaminhamento das sugestões. O
presidente sugere o prazo até dia 26.04.2010 para encaminhamento das propostas finais
que foi aceito por todos. Após o dia 26.04.2010, será marcada uma reunião de Câmara
Técnica para o fechamento final da minuta. A ratificação final da revisão da lei será realizada
na próxima assembléia ordinária. Sr. ANTÔNIO questiona o porquê da baixa participação do
governo nas reuniões do COMAM e questiona a participação da Sociedade Ecológica. Uma
senhora convidada da Ibioca pede a palavra e questiona o presidente se existe paridade no
COMAM. O presidente esclarece que atualmente não existe paridade e a presença da
Sociedade Civil é maior, contudo, a nova Lei já prevê. O presidente solicita o
encaminhamento ainda nesta semana da proposta de regimento interno e do PDPAM. Sr.
ANTÔNIO faz proposta de colocar em votação a discussão da lei sem a presença do
presidente ou com a presença do presidente, porém sem fala. A proposta foi negada por
todos.
ENCAMINHAMENTOS: Os conselheiros encaminharão as propostas e sugestões para a
Revisão da Lei 1697/97 até 26/04/2010, após esta data, existindo proposta e sugestões,
será convocada uma reunião de Câmara Técnica para fechamento da revisão. A Secretaria
Executiva encaminhará proposta de regimento interno e PDPAM para todos os conselheiros.
INFORMES: II Animaembu e III Festival da Cultura Japonesa. Semana de Meio Ambiente
dias 7,8,9 e 16 de maio. Projeto Aldeia Curumim em Itatuba será disponibilizado para
conhecimento dos conselheiros.
FECHO: Professor REINALDO PACHECO agradece a oportunidade de presenciar o
funcionamento do Conselho em nome de toda equipe responsável pela elaboração do plano
de manejo dos Parques ao longo do Rodoanel Sul. Sra. LUCILA declara que deseja
participar das deliberações sobre a Universidade Federal. Professor REINALDO PACHECO
esclarece que nenhuma intervenção na área pode ser realizada sem o Plano de Manejo do
Parque. Não tendo mais assuntos a serem tratados a 4ª Assembléia Ordinária do COMAM
de 2010 (dois mil e dez) foi encerrada às 16h40 (dezesseis horas e quarenta minutos), eu,
Celina Lurico Nagata, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
presidente e secretaria executiva. Embu das Artes, 14 de abril de 2010.


João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 5ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 12 (Doze) de maio de 2010 (dois mil e dez), iniciada às 14h35
(quatorze horas e trinta e cinco minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fischer); IBIOCA; (Antônio Luiz
Cagnin); SEAE (Indaia Emilia); ROTARY CLUB DE EMBU (Leandro Rizek Dugaich); SABS
SANTA CLARA E MARAJOARA (Amadeu de Sousa); SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
(Celina Lurico Nagata); SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Leila Gomes da Silva);
SECRETARIA DE OBRAS E ORIENTAÇÃO URBANA (Ana Paula Lourenção);
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa);
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa); SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
(sem justificativa); SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa);
SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa); SECRETARIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES (sem justificativa); ACISE - Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg.
Indústria (sem justificativa); SECRETARIA DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S ITATUBA
(sem justificativa); ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (sem justificativa);
CONVIDADOS: DR. RONALDO RIBEIRO (Câmara Técnica de Revisão da Lei 1.697/97)
OUVINTES: VALDETE MARANHÃO; UBIRATÃ ASSIS; LUCILA MOURA (IBIOCA).
ABERTURA: A Secretaria Executiva iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de
todos justificando o atraso do Presidente devido a compromisso de urgência.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 3a e 4ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM
de 2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A secretaria executiva informa que somente foram
apresentadas as alterações da entidade IBIOCA através de e-mail encaminhado pela Sra.
LUCILA. A secretaria executiva acrescentou que as solicitações da Sra. LUCILA não foram
consideradas relevantes, pois se tratavam de alterações somente de alguns nomes por
sobrenomes na escrita da Ata. A secretaria executiva ressaltou também que a Ata da 3ª
(terceira) Assembléia não foi aprovada na Assembléia anterior a pedido do presidente
devido o atraso no encaminhamento. Ata da 3ª (terceira) Assembléia Ordinária de 2010 (dois
mil e dez) foi aprovada a exceção da entidade IBIOCA. A Ata da 4ª(quarta) Assembléia foi
aprovada por unanimidade.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: A secretaria executiva realizou um breve
histórico da assembléia anterior sobre as solicitações de alterações da entidade IBIOCA e
sobre a reunião da Câmara Técnica que foi prontamente convocada para o dia 10 (dez) de
maio com as presenças somente da Sra. ANA, Dr. RONALDO, o presidente, e a secretaria
executiva. A secretaria executiva ressaltou que recebeu somente as alterações da IBIOCA
somente do Sr. Antônio enviadas no dia 27 (vinte e sete) de abril, data posterior a data
fixada como prazo máximo de envio de alterações na Assembléia do mês de abril, mesmo
assim, os membros da Câmara Técnica consideraram o material encaminhado pelo Sr.
ANTÔNIO. Segundo a secretaria executiva, o Sr. ANTÔNIO confirmou presença para a
reunião de Câmara Técnica de Revisão da Lei e não compareceu. Sra. LUCILA afirma que
encaminhou as suas alterações no prazo definido e que não recebeu o convite para a
Reunião de Câmara Técnica. A secretaria executiva afirmou que foi encaminhado e-mail a
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todos os membros da Câmara Técnica para a reunião do dia 10 (dez) de maio. Sr.
ANTÔNIO afirmou que recebeu o e-mail e que havia confirmado sua presença porem não
pôde ir devido a outros agendamentos. A secretaria executiva então solicitou como inclusão
de urgência a votação para prorrogar o prazo para encaminhamento das alterações da Sra.
LUCILA, que foi negado por unanimidade. Encerrada a discussão, a secretaria executiva
iniciou a ordem do dia.
2a Parte – Ordem do Dia
 Apreciação dos trabalhos da Câmara Técnica de Revisão da Lei 1.697/97 e
encerramento do recebimento das contribuições para que a Lei seja aprovada o mais
breve possível.
DESENVOLVIMENTO: O presidente se desculpou pelo atraso e assumiu a condução da
Assembléia. Sra. LUCILA solicitou novamente que seja dado novo prazo para
encaminhamento das suas sugestões. O presidente questiona ao plenário se já havia sido
discutido o assunto proposto. Os membros do Conselho se manifestaram positivamente. O
presidente esclarece para a Sra. LUCILA que não poderá rever assunto já discutido. Sra.
LUCILA afirmou que irá procurar outras instâncias para conseguir seus direitos. O presidente
propôs uma leitura rápida da lei, com a aprovação de todos. Na leitura do art. 14 (quatorze),
às 15h20 (quinze horas e vinte minutos) a entidade IBIOCA se retirou da Assembléia sem
justificativa e sem objeção nenhuma em relação a minuta de Lei apresentada. O Sr.
EDGARD, na leitura do art. 39 (trinta e nove), às 16h (dezesseis horas), se retirou da
Assembléia sem nenhuma objeção a minuta da Lei apresentada. O presidente concluiu a
leitura da Lei e considerou aprovada proposta de Revisão da Lei que será encaminhada ao
Governo e posterior encaminhamento ao legislativo. Esclareceu que já foi encaminhado a
todos os conselheiros a proposta de regimento interno e PDPAM para discussão na próxima
Assembléia.
ENCAMINHAMENTOS: Os conselheiros encaminharão as propostas e sugestões para
proposta de regimento interno e PDPAM.
INFORMES: Sensibilização da APA no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2010 (dois mil e dez)
no pavilhão do Parque Francisco Rizzo a partir das 8h (oito horas).
FECHO: O presidente agradeceu o empenho do Dr. RONALDO e de todos os conselheiros
na elaboração da proposta de Revisão da Lei do COMAM. Não tendo mais assuntos a
serem tratados, a 5ª(quinta) Assembléia Ordinária foi encerrada às 16h25 (dezesseis horas
e vinte e cinco minutos), eu, Celina Lurico Nagata, lavro a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria executiva. Embu das Artes, 12 (doze)
de maio de 2010 (dois mil e dez).
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 6ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 09 (nove) de junho de 2010 (dois mil e dez), iniciada às 14h45
(quatorze horas e quarenta e cinco minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco
Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fischer); IBIOCA (Lucila Moura);
SEAE (Leandro Dolenc); SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (Celina Lurico Nagata).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa);
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (sem justificativa); ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
(sem justificativa); ROTARY CLUB DE EMBU (justificado); SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa);
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (sem justificativa); SECRETARIA DE
OBRAS (sem justificativa); SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa);
ACISE - Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem justificativa);
SECRETARIA DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S ITATUBA (sem justificativa).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente)
OUVINTES: Nair do Prado Augusta (IBIOCA)
ABERTURA: O presidente iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de todos.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 5ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: Sra. LUCILA solicitou alteração do conteúdo da linha
66 e 67 “a entidade IBIOCA se retirou da Assembléia sem justificativa e sem objeção
nenhuma em relação a minuta de Lei apresentada”. A redação proposta foi “ a entidade
IBIOCA se retirou da Assembléia com total objeção a minuta de Lei apresentada”. A
proposta de alteração da linha 66 e 67 foi aprovada por todos e a Ata da 5ª
Assembléia foi aprovada por unanimidade com a alteração proposta pela IBIOCA.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: Sra. LUCILA questionou porque as
sugestões de pauta da entidade não foram consideradas. A secretaria executiva afirmou que
não houve recebimento das sugestões encaminhadas pela Sra. LUCILA e solicitou que
fossem encaminhadas novamente. Sr. LEANDO DOLENC sugeriu o encaminhamento das
discussões no COMAM referentes a movimentação de terra para a reunião do Sub-Comitê
Cotia-Guarapiranga. O presidente ressalta que devido ao baixo quorum não seria ideal
deliberar sobre este assunto no dia, contudo, esclareceu que o COMAM nada tem a opor
quanto a elaboração de propostas conjuntas para resolver as questões relativas a
movimentação de terra.
2a Parte – Ordem do Dia
 Discussão da Proposta de Regimento Interno e Plano de Desenvolvimento de
Proteção Ambiental Municipal – PDPAM.
DESENVOLVIMENTO: O presidente apresentou a proposta de regimento interno
encaminhada e propôs a sua leitura para recolhimento de sugestões. Art.1º não houve
alteração. Art. 2°, foi acrescida frase “ou outro local de fácil acesso indicado previamente”

1/2

Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Meio Ambiente
Tel../Fax: (11) 4785-3523 • meioambiente@embu.sp.gov.br

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Art. 3º e 4º não houve alteração. Art. 5°,§1°o texto deverá ficar conforme a Lei. Art. 6º e 7º
não houve alteração. Art. 8° - Verificar a questão referente as ONG (Organização Não
Governamental). Dos artigos 9º ao 17 não houve alteração.Art. 18, o texto deverá ficar
conforme a Lei. Art. 19, não houve alteração. Art. 20, o texto deverá ficar conforme a Lei.
Art. 21, o texto deverá ficar conforme a Lei. Art. 22, não houve alteração. Art. 23, o texto
deverá ficar conforme a Lei. Art. 24, o texto deverá ficar conforme a Lei. Os artigos 25,26,27
não foram alterados. Art. 28, o texto deverá ficar conforme a Lei. Artigos
29,30,31,32,33,34,35 não foram alterados.Na leitura do art. 36 a entidade IBIOCA se retirou
sem fazem nenhuma objeção ao regimento interno apresentado. Dos artigos 36 ao Capítulo
IV não houve alteração. No Capítulo IV o texto deverá ficar conforme a Lei. No art. 65, § 2º
foram retiradas as palavras “em jornal local” Art. 65 - § 3° -houve alteração no texto, ficando
com a seguinte redação “As Atas de todas as assembléias serão arquivadas anualmente e
mantidas em arquivo na SEMA”. No Capítulo VI – Será revista a questão da comissão
especial. O Art. 73, o texto deverá ficar conforme a Lei.
Art. 74 - O texto deverá ficar conforme a Lei. Art. 75, §3º, o texto deverá ficar conforme a Lei.
Os artigos 76 e 77 não foram alterados. Art. 78, §2º será revista a questão de “designação
pelo Prefeito”. Do artigo 79 ao 90 não houve alteração. Art. 91, o texto deverá ficar conforme
a Lei. O artigo 92 e 93 não foram alterados. Encerrada a leitura e os trabalhos referentes ao
regimento interno o presidente encerrou a ordem do dia solicitando que conselheiros
encaminhem até 25 (vinte e cinco) de junho, sugestões ao PDPAM.
A proposta de PDPAM será revista na próxima assembléia.
ENCAMINHAMENTOS: Será encaminhada novamente a proposta de regimento interno e
PDPAM onde todos os conselheiros deverão encaminhar até 25 (vinte e cinco) de junho as
suas sugestões para aprovação na próxima assembléia.
INFORMES: Presença do Ministro de Turismo no dia 11 (onze) de junho e AnimaEmbu 2010
nos dias 12 (doze),13 (treze),19 (dezenove) e 20 (vinte) de junho.
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados, a 6ª (sexta) Assembléia Ordinária foi
encerrada às 16h50 (dezesseis horas e cinquenta minutos), eu, Celina Lurico Nagata, lavro
a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria
executiva. Embu das Artes, 09 (nove) de junho de 2010 (dois mil e dez).
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 7ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 14 (quatorze) de julho de 2010 (dois mil e dez), iniciada às 14h
30 (quatorze horas e trinta minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fischer); IBIOCA (Lucila Moura);
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Otavio Somenzari); ROTARY CLUB DE EMBU
(Leandro Rizek Dugaich); Câmara Técnica do Parque do Lago Francisco Rizzo (Amadeu
Pereira de Souza), SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (Celina Lurico Nagata).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa);
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa);
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (sem justificativa); SECRETARIA DE
OBRAS (sem justificativa); ACISE - Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria
(sem justificativa); SECRETARIA DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S ITATUBA (sem
justificativa); SEAE (sem justificativa).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente)
OUVINTES: Priscila P. Moreira (Ordem dos Advogados do Brasil)
ABERTURA: O presidente iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de todos em
especial a Dra. PRISCILA indicada para ser a suplente da OAB junto ao COMAM.
Apresentou um breve histórico do Conselho desde que assumiu o cargo de Secretário de
Meio Ambiente e esclareceu que atualmente o conselho encontra-se em processo de
revisão e regularização da Lei 1697/97 e seu regimento interno. Dr. OTAVIO justificou suas
ausências nas últimas assembléias por motivo de saúde e ressaltou que não teve tempo
hábil para analisar a proposta de regimento interno de 93 artigos encaminhada. Solicitou ao
presidente prorrogação de prazo para rever o regimento interno. O mesmo solicitou também
que na ocasião da discussão da Lei na Câmara Municipal, o conselho seja convidado, assim
como em todas as apresentações que envolvam as questões ambientais. O presidente
concordou com o Conselheiro representante da OAB e acrescentou que o convite para os
conselheiros já é um encaminhamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Sra.
LUCILA reforça que não está recebendo os e-mails encaminhados pela Secretaria
Executiva. O presidente solicita a Sra. Lucila um outro endereço eletrônico. Sra. LUCILA
esclarece que já repassou a secretaria executiva um outro e-mail que poderá ser utilizado
para todos os encaminhamentos do Conselho.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 6ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: Sra. LUCILA questionou as alterações descritas
encaminhadas na Ata da 6ª Assembléia. O presidente esclareceu que foi realizada leitura do
regimento interno na assembléia do mês de junho, artigo por artigo, e as considerações
apresentadas foram as registradas na ocasião pelos conselheiros presentes, principalmente
em relação às adequações com a proposta de revisão da Lei 1697/97 aprovada. A Ata da 6ª
Assembléia Ordinária de 2010 foi aprovada com exceção da entidade IBIOCA.
1/3

Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Meio Ambiente
Tel../Fax: (11) 4785-3523 • meioambiente@embu.sp.gov.br

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: Diante dos pedidos da OAB e da
IBIOCA o presidente propôs a prorrogação do prazo para aprovação final do regimento
interno com a aprovação de todos. O mesmo somente esclareceu que para evitar entraves
no funcionamento do COMAM os conselheiros não prorroguem demais a discussão.
Solicitou a secretaria executiva novamente o encaminhamento da última versão do
regimento interno para que na próxima assembléia sejam apresentadas todas as
contribuições. Dr. OTAVIO solicitou que seja encaminhada também a última versão da Lei e
PDPAM. Os Conselheiros presentes concordaram em estabelecer prazo até 06 (seis) de
agosto, até às 17hs para o encaminhamento das contribuições de todos os conselheiros. O
presidente solicitou o apoio dos conselheiros para que liguem e confirmem o recebimento
pela secretaria.
Sra. CELINA, em virtude do prazo de encaminhamento do Relatório de Gestão Ambiental e
Plano de Metas para o Programa Protocolo Município VerdeAzul para setembro, solicitou
como inclusão de urgência a apresentação das ações realizadas e a serem realizadas. Os
conselheiros aprovaram a inclusão. Na apresentação das ações do Protocolo Município
Verde e Azul Sra. CELINA esclareceu as novas diretrizes e as razões do insucesso dos
outros anos que envolvem além da falta de capacitação dos interlocutores, a falta de apoio e
estrutura administrativa para os interlocutores, os critérios de avaliação da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, a dificuldade de interlocução com a SABESP e a falta do apoio
do Legislativo. Ressaltou que muitas ações dependem de aprovações de legislações
específicas e solicitou apoio dos conselheiros para atuarem junto ao legislativo para que
sejam aprovadas as propostas de Leis encaminhadas. Os membros do Conselho solicitaram
o encaminhamento da apresentação e das propostas de Leis que foram encaminhadas a
Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Dr. OTAVIO questionou se o fato do
conselho estar passando por uma reestruturação legal não haverá pontuação neste ano.
Sra. CELINA acrescentou que o município pontua, porém com pontuação mais baixa quando
comparada a municípios que estão funcionando de forma regular. Com relação ao ESGOTO
TRATADO Dr. OTAVIO questionou se não existem formas mais eficazes de realizar a
interlocução uma vez que não houve resposta ao solicitado pela Secretaria de Meio
Ambiente. Sra. CELINA acrescenta que o contato junto a SABESP é realizado pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e devido isso a interlocução junto ao Pacto das
Águas é realizado por esta secretaria, porém a mesma também encontra a mesma
dificuldade. Com relação a diretiva MATA CILIAR a Sra. CELINA esclareceu que há
dificuldade em propor programa de recuperação em virtude da intensa ocupação ao redor
dos corpos hídricos e degradação das áreas remanescentes principalmente na região Leste
da cidade a loteamentos antigos como exemplo o Vale do Sol onde as casas estão
construídas sobre Área de Preservação Permanente, esclareceu que a Secretaria de
Desenvolvimento informou a existência através de cerca de 243 nascentes municipais
porém que necessitam de vistoria e diagnóstico que já estão sendo realizadas pela equipe
da Secretaria de Meio Ambiente e em primeiras visitas já realizadas o diagnóstico detectou
grande problemas como ocupação, esgoto in natura sendo lançado nas nascentes e
degradação da através de pastagens, plantio de espécies exóticas e etc. Sra. PRISCILA
perguntou se é possível realizar uma visita a Secretaria de Meio Ambiente para conhecer os
projetos a as atividades desenvolvidas. O presidente esclareceu que é possível desde que
agendado antecipadamente. Em relação ao Parque, o mesmo ressaltou que a Dra.
PRISCILA poderá procurar o administrador Sr. AMADEU e na sede poderá procurar tanto
ele quanto a secretária adjunta Srª CELINA. Foram apresentados os Projetos de Lei da
Arborização Urbana, Lei de Calendário de datas comemorativas aos Temas Ambientais, Lei
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Municipal do DOF, Lei voltada a Proteção de Mananciais, Lei referente a avaliação de
Fumaça Preta nos veículos a diesel da frota própria e terceirizada elaboradas em conjunto
com a assessoria jurídica da Prefeitura que forma encaminhadas para o presidente da
Comissão de Meio Ambiente da Câmara Sr. Julio Campanha. Sra. CELINA concluiu a
apresentação solicitando o encaminhamento dos Projetos de Lei para o e-mail de todos os
conselheiros para que possam acompanhar juntamente a Câmara Municipal.
Sr. AMADEU em nome da Câmara Técnica do Parque solicitou como inclusão de urgência
na ordem do dia a discussão no conselho referente a proibição da entrada de animais
domésticos e de pipas no Parque. O presidente esclareceu que este assunto já foi objeto de
referendo para elaboração de Portaria de funcionamento do Parque e que foi aprovada a
entrada, porém com restrições (somente animais com focinheira e pipas com linha sem
cerol), porém, segundo Sr. AMADEU, não há respeito, por parte dos usuários, da Portaria de
funcionamento. Sr. OTAVIO propôs que seja realizado novo referendo incluindo estas
questões antes de deliberar sobre proibições, o mesmo ressaltou que falta fiscalização para
evitar estes problemas e que uma próxima Portaria poderia prever sanções para os usuários
desobedientes ao invés de proibir a entrada. O presidente solicitou ao Sr. AMADEU que
realize então novo referendo sobre o assunto para que possa ser deliberado em ocasião
oportuna. Houve concordância de todos sobre o encaminhamento proposto.
2a Parte – Ordem do Dia
 Fechamento da Proposta de Regimento Interno.
DESENVOLVIMENTO: Foi prorrogado o fechamento da proposta de regimento interno para
a próxima assembléia do dia 11 de agosto a pedido dos conselheiros.
ENCAMINHAMENTOS: Serão encaminhadas novamente as propostas de regimento
interno, PDPAM e minuta da Revisão da Lei 1697/97 para todos os conselheiros que
deverão encaminhar até 06 (seis) de agosto, até às 17hs, as suas sugestões e contribuições
para apresentação na próxima assembléia do dia 11(onze) de agosto.
INFORMES: Não houve informes
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados, a 7ª (sexta) Assembléia Ordinária foi
encerrada às 17h10 (dezessete horas e dez minutos), eu, Celina Lurico Nagata, lavro a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria
executiva. Embu das Artes, 14 (quatorze) de julho de 2010 (dois mil e dez).
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva

129

3/3

Governo Municipal da Cidade de Embu das Artes
Secretaria de Meio Ambiente
Tel../Fax: (11) 4785-3523 • meioambiente@embu.sp.gov.br

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ATA EXECUTIVA DA 8ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 11 (onze) de agosto de 2010 (dois mil e dez), iniciada às 14h45
(quatorze horas e quarenta e cinco minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco
Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE (Celina Lurico Nagata); SECRETARIA DE OBRAS (Ana Paula Lourenção);
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fischer);
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Otavio Somenzari); ROTARY CLUB DE EMBU
(Leandro Rizek Dugaich).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: IBIOCA (ausência justificada); SECRETARIA DE
GOVERNO (sem justificativa); SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (sem justificativa);
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa); SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
(sem justificativa); SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa);
SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa); SECRETARIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES (sem justificativa); SECRETARIA DE OBRAS (sem justificativa); ACISE Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem justificativa); SECRETARIA
DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S ITATUBA (sem justificativa); SEAE (sem justificativa).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente)
OUVINTES: Babi Nogueira (IBIOCA), Priscila P. Moreira (OAB – Embu) e Ronaldo Ribeiro
(SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS).
ABERTURA: O presidente iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de todos e
esclareceu que recebeu algumas considerações de outras entidades sobre o cadastramento
no COMAM e sobre a minuta de Regimento Interno. Sra. BABI justificou as ausências do Sr.
ANTONIO e da Sra. LUCILA.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 7ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A Ata da 7ª Assembléia Ordinária de 2010 foi aprovada
por todos.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: Em consideração as solicitações que
recebeu da IBIOCA o presidente relembrou que já foi realizada anteriormente discussão
referente o Regimento Interno e que naquela ocasião foi apresentada uma nova proposta
baseada no levantamento dos Regimentos internos de outros conselhos. Contudo, solicitou
que ficasse referendado em ata, que a versão atual apresentada não desconsiderou nenhum
trabalho anterior. Ressaltou que na ocasião foi priorizada a revisão da Lei e em virtude da
readequação da Lei aprovada, o Regimento Interno também deverá ser readequado. O
presidente solicitou a manifestação do plenário sobre a manutenção dos trabalhos sobre a
proposta de Regimento interno encaminhada. Sra. ANA afirmou que em outras reuniões,
houve pedidos de contribuições e tudo que foi sugerido foi acolhido para esta proposta de
Regimento ratificando a continuação dos trabalhos sobre a proposta encaminhada. Dr.
OTAVIO esclareceu que participou e enviou as suas considerações para um Regimento de
18 (dezoito) artigos. Segundo ele, naquela época se chegou a uma versão final adequada.
Ressaltou que não contribuiu para a versão nova e de qualquer forma, considerando que foi
encaminhado um novo Regimento de 93 (noventa e três) artigos, ratificou a continuação dos
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trabalhos nesta minuta. Dr. OTAVIO questiona a pauta da Ordem do Dia, pois segundo sua
recordação, ainda não foram concluídos os trabalhos sobre o Regimento de 93 (noventa e
três) artigos. Considerou prematura a votação para aprovação final e indagou sobre a
necessidade de regimento tão extenso. Dr. Otavio esclareceu que segundo a Lei não há
deferência quanto a necessidade do Regimento Interno. Solicitou mais um prazo para
estudo e aprovação do Regimento apresentado. Ressaltou que a regulamentação da Lei
pode ser encaminhada mesmo sem a conclusão do Regimento Interno. Sra. BABI
esclareceu que esteve fora das atividades do COMAM e observou que continua se
discutindo os mesmos assuntos. Solicitou que as assembléias não sejam totalmente
ocupadas com as mesmas questões e que fossem discutidos outros temas, como a questão
dos aterros, por exemplo. O presidente solicitou que seja atentado a questão do Regimento
Interno para dar continuidade e conclusão aos trabalhos já iniciados em consideração a
todos que já colaboraram e esclareceu que mesmo nas ausências de alguns conselheiros o
trabalho continuou. Sra. BABI questiona quais foram as razões para a elaboração da
proposta de Regimento Interno baseada no Regimento do CADES. Segundo o Presidente,
as contribuições não foram somente do Regimento do CADES, mas de diversos conselhos.
Sra. BABI questiona porque as discussões quanto ao Regimento não foram realizadas em
Câmara Técnica. O presidente esclareceu que foi constituída uma Câmara Técnica e todas
as contribuições foram consideradas nesta nova proposta. Solicitou novamente que não
fossem desconsiderados os trabalhos realizados anteriormente por outros conselheiros.
Esclareceu que através da Câmara Técnica de Regulamentação da Lei foi considerado que
seria importante a aprovação do Regimento Interno junto com a Lei por considerar o
Regimento acessório desta Lei. O presidente solicitou a manifestação do plenário se a
proposta de Regimento apresentada esta inadequada. Dr. OTAVIO considerou que para não
desperdiçar o trabalho apresentado que seja estendido por pelo menos mais duas sessões e
segundo ele, o texto apresentado não é a proposta ideal para ser aprovada pelo conselho.
Dr. RODRIGO solicitou que fosse apresentada a proposta atual e que as alterações quanto
ao documento sejam realizadas nas próprias assembléias ordinárias. Sra. BABI reforçou que
é possível discutir outros assuntos além do Regimento Interno nas Assembléias. Dr.
RONALDO esclareceu que a extensão dos mandatos dos conselheiros atuais, conforme
consta em ata, está ocorrendo somente por ocasião da necessidade da conclusão da
Revisão da Lei e considerou ser mais relevante no momento a conclusão dos trabalhos. Sra.
ANA questiona sobre as reuniões de Câmara Técnica que foram discutidos os assuntos. O
presidente propõe formar uma nova Câmara Técnica para trabalhar sobre o modelo de
Regimento Interno apresentado. Esta Câmara Técnica deverá se reunir semanalmente e
elaborar uma proposta para apresentação na próxima assembléia. Dr. RONALDO solicitou
que os membros selecionados para esta Câmara sejam comprometidos com a proposta.
Houve consenso para a formação da Câmara Técnica. O presidente propôs 4 (quatro)
encontros, todas as sextas-feiras, as 9h30 (nove horas e trinta minutos). A Câmara Técnica
deverá indicar um relator que encaminhará as Atas das reuniões para todos os conselheiros,
todas as segundas-feiras. As considerações dos conselheiros não pertencentes a Câmara
Técnica serão encaminhadas à Câmara Técnica de Regimento Interno que poderá acatar ou
não as sugestões. A Câmara Técnica foi composta por: Dr. OTAVIO (Representante da
OAB), Dra. PRISCILA (Representante da OAB), Dr. RONALDO (Representante da Câmara
Técnica de Revisão da Lei e da Secretaria de Assuntos Jurídicos), Dr. RODRIGO
(Representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos), JOÃO RAMOS (Presidente), Sra.
CELINA (Representante da Secretaria de Meio Ambiente), Dr. LEANDRO DUGAICH
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(Representante do Rotary Club), Sra. BABI (Representante da IBIOCA) e Sra. ANA
(Representante da Secretaria de Obras, Edificações e Orientação Urbana).
DESENVOLVIMENTO: Com o consenso dos conselheiros presentes, a Ordem do Dia foi
suspensa e foi prorrogada a aprovação da Minuta do Regimento Interno até a conclusão dos
trabalhos da nova Câmara Técnica.
ENCAMINHAMENTOS: Prorrogação da aprovação da Minuta do Regimento Interno até
conclusão dos trabalhos da Câmara Técnica. Para a próxima assembléia, será apresentado
o trabalho realizado pela Câmara Técnica e serão apreciadas pelos conselheiros, para
aprovação das alterações realizadas. As reuniões de Câmara Técnica do Regimento Interno
serão realizadas nos dias 03 (três) de agosto, 20 (vinte) de agosto, 27(vinte e sete) de
agosto e 03 (três) de setembro no horário das 9h30 (nove horas e trinta minutos) às 12h
(doze horas), na sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente. Serão encaminhadas
atas a todos os conselheiros, todas as segundas feiras posteriores as reuniões da Câmara
Técnica, relatando os trabalhos realizados. Todos os conselheiros poderão se manifestar
sobre o Regimento Interno cabendo a Câmara Técnica acatar ou não suas sugestões.
INFORMES: Após a conclusão dos trabalhos sobre o Regimento Interno, o presidente
sugeriu a apresentação da prestação de contas do dia 16 (dezesseis) de junho realizado na
Câmara Municipal. O presidente propôs a Sra. BABI a formação de uma Câmara Técnica
para discussão sobre os problemas ambientais da cidade. Sra. BABI parabeniza a iniciativa
do presidente e esclarece que é importante trabalhar para evitar as degradações ambientais
na cidade. O presidente solicitou a participação de todos os conselheiros no processo de
revisão do Plano Diretor.
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados, a 8ª (oitava) Assembléia Ordinária foi
encerrada às 16h34 (dezesseis horas e trinta e quatro minutos), eu, Celina Lurico Nagata,
lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria
executiva. Embu das Artes, 11 (onze) de agosto de 2010 (dois mil e dez).
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 9ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 08 (oito) de setembro de 2010 (dois mil e dez), iniciada às
14h45 (quatorze horas e quarenta e cinco minutos), no Pavilhão do Parque do Lago
Francisco Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE (Celina Lurico Nagata); ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Priscila P.
Moreira); ROTARY CLUB DE EMBU (Leandro Rizek Dugaich); SEAE (LEANDRO DOLENC).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: IBIOCA (ausência justificada); SECRETARIA DE
OBRAS (sem justificada); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU
(sem justificativa); SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa); SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (ausência
justificada); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa); SECRETARIA DE
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (sem
justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa); SECRETARIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES (sem justificativa); SECRETARIA DE OBRAS (sem justificativa); ACISE Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem justificativa); SECRETARIA
DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S ITATUBA (sem justificativa).
CONVIDADOS: Coordenador da Defesa Civil Municipal (Paulo Fernando Pioltine Brandão) e
Representante da Secretaria de Finanças (ausente);
ABERTURA: O presidente iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de todos.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 8ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A Ata da 8ª Assembléia Ordinária de 2010 foi aprovada
por todos.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: Em virtude da solicitação encaminhada
por e-mail do membro da OAB, Dr. OTAVIO, sobre a possibilidade de nova eleição, mesmo
sem realizar a conclusão da revisão da Lei. O presidente solicitou a manifestação do
plenário. Sr. LEANDRO DOLENC questionou quanto tempo ainda a Câmara Técnica levará
para concluir os trabalhos sobre o regimento interno. Dra. Priscila esclareceu que não será
possível concluir em apenas um mês os trabalhos com o regimento. Sr. LEANDRO solicitou
que não se estenda os trabalhos para o próximo ano. O presidente solicita a manifestação
do plenário em relação a nova eleição. Dr. LEANDRO DUGAICH considerou que os
trabalhos iniciados devem ser concluídos antes de realizar uma nova eleição. A exceção da
Dra. PRISCILA, que se absteve, houve consenso por parte do plenário, na manutenção dos
mandatos atuais até a conclusão dos trabalhos da revisão da Lei e regimento interno, antes
de realizar uma nova eleição. O presidente esclareceu que recebeu novamente solicitação
por parte do representante da IBIOCA, Sr. ANTÔNIO, uma solicitação que fosse deixado de
lado o regimento que esta sendo estudado, e que fosse retomada a proposta de regimento
realizada anteriormente. Foi deliberado por todos que este assunto não fosse objeto de
discussão uma vez que na assembléia passada já havia se decidido manter os trabalhos
sobre o regimento encaminhado neste ano.
ORDEM DO DIA:
 Necessidade da Formação de Brigada de Incêndio (Convidado Geólogo Paulo
Fernando Pioltine Brandão – Coordenador da Defesa Civil Municipal);
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Formação do Plano de Ação do Conselho, conforme capacitação realizada pela
Secretaria de Participação Cidadã.
 Apresentação dos trabalhos da Câmara Técnica de análise do Regimento Interno do
Conselho Municipal de Meio Ambiente.
DESENVOLVIMENTO: Em relação ao primeiro ponto de pauta da ordem do dia, Sr. PAULO,
Coordenador da Defesa Civil Municipal, iniciou a apresentação ressaltando o aumento das
ocorrências de queimadas no município e a necessidade de ampliação da rede de brigada
de incêndio de Embu. Convidou os representantes de entidades e empresas a colaborarem
nesta rede, para efetivar o atendimento. Esclareceu que em muitos casos os incêndios
podem ser contidos logo no início. Foi questionada a demora no atendimento das denúncias
encaminhadas ao Corpo de Bombeiros. Sr. PAULO afirmou que todas as denúncias são
prontamente atendidas pela Defesa Civil que encaminha equipe no local de imediato. Sr.
LEANDRO DOLENC informou que segundo a ACISE, houve promessa por parte do prefeito
para trazer uma base ou batalhão do corpo de bombeiros para Embu. De acordo com
DOLENC existe contingente para a formação do agrupamento, só falta a instalação, que
deve ser fornecida pelos governos municipais. O presidente esclareceu que desconhece
esta promessa. Sr. PAULO esclareceu que havendo demanda para formação de brigada
voluntária a prefeitura poderá promover curso de capacitação aos interessados em parceria
com o corpo de bombeiros. Para o segundo ponto de pauta da ordem do dia, foi solicitado
que fosse re-encaminhado a apresentação realizada pela Secretaria de Participação Cidadã
para todos os conselheiros. O presidente solicitou que todos os conselheiros leiam e se
manifestem sobre o assunto até a próxima reunião. Para o terceiro ponto de pauta da ordem
do dia, o presidente esclareceu que conforme deliberado na assembléia passada, os
conselheiros se manifestariam no decorrer dos encaminhamentos das atas das reuniões de
Câmara Técnica do regimento interno e que os trabalhos do regimento seriam ratificados em
plenário. De acordo com a Secretaria Executiva, não houve nenhuma manifestação em
relação aos trabalhos apresentados pela Câmara Técnica que paralisou os trabalhos no
artigo 23 do regimento. Diante disso, o plenário deliberou favoravelmente sobre a aprovação
do regimento encaminhado até o respectivo artigo.
ENCAMINHAMENTOS: A secretaria executiva encaminhará a apresentação sobre a
Formação dos Planos de Ação dos Conselhos realizada pela secretaria de Participação
Cidadã e todos os conselheiros deverão se manifestar sobre o assunto antes da próxima
assembléia. A Câmara Técnica do regimento interno continuará os trabalhos nas datas e
horas propostas e encaminhará as atas conforme deliberado na assembléia de Agosto. Para
a próxima assembléia será apresentado os trabalhos realizados a partir do artigo 23. Foi
deliberado que só será realizada nova eleição após a conclusão dos trabalhos de revisão da
Lei e regimento interno.
INFORMES: Não houve
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados, a 9ª (nona) Assembléia Ordinária foi
encerrada às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), eu, Celina Lurico Nagata, lavro a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria
executiva. Embu das Artes, 08 (oito) de setembro de 2010 (dois mil e dez).


João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 10ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 13 (treze) de outubro de 2010 (dois mil e dez), iniciada às
14h30 (quatorze horas e trinta minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE (Celina Lurico Nagata); SECRETARIA DE OBRAS (Ana Paula Lourenção)
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Priscila P. Moreira); ROTARY CLUB DE EMBU
(Leandro Rizek Dugaich); IBIOCA ( Antonio Luiz Cagnin).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS
DE EMBU (sem justificativa);
SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa);
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa);
SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS (sem justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa);
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (sem justificativa); ACISE - Seg. Comércio
(sem justificativa); ACISE - Seg. Indústria (sem justificativa); SECRETARIA DE SAÚDE (sem
justificativa); SAB’S ITATUBA (sem justificativa).
CONVIDADOS: Representante da Secretaria de Finanças (ausente).
ABERTURA: O presidente iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de todos.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 9ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A Ata da 9ª Assembléia Ordinária de 2010 foi aprovada
por todos.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: O presidente realizou a leitura do ofício
protocolado da IBIOCA de número 19829/2010 do dia 30 (trinta) de setembro de 2010 (dois
mil e dez) e solicitou a manifestação dos conselheiros. O plenário se manifestou contrário a
inclusão de urgência do solicitado justificando se tratar de matéria já tratada e esclarecida
em assembléias anteriores.
ORDEM DO DIA:
 Apresentação da versão trabalhada do Regimento Interno pela Câmara Técnica do
Regimento Interno.
DESENVOLVIMENTO: O presidente apresentou a versão parcial do Regimento Interno
trabalhada até o artigo 41. Não foram incluídos para a aprovação os trabalhos da Câmara
Técnica do dia 08 (oito) de outubro. O trabalho apresentado foi aprovado por todos os
presentes. Às 15h05 (quinze horas e cinco minutos) o representante da IBIOCA chegou à
assembléia e solicitou alterações na ata. O presidente esclareceu que a reunião
praticamente já havia se encerrado e a ata já havia sido aprovada.
ENCAMINHAMENTOS: A Câmara Técnica do regimento interno continuará os trabalhos nas
datas e horas propostas e encaminhará as atas conforme deliberado na assembléia de
Agosto. Para a próxima assembléia será apresentado os trabalhos realizados a partir do
artigo 41.
INFORMES: Convite a Feira de Móveis de Embu
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados, a 10ª (décima) Assembléia Ordinária
foi encerrada às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), eu, Celina Lurico Nagata, lavro a
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presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria
executiva. Embu das Artes, 13 (treze) de outubro de 2010 (dois mil e dez).
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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ATA EXECUTIVA DA 11ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMAM 2010
Assembléia realizada no dia 10 (dez) de novembro de 2010 (dois mil e dez), iniciada às
14h35 (quatorze horas e trinta e cinco minutos), no Pavilhão do Parque do Lago Francisco
Rizzo.
PRESENTES: PRESIDENTE (João Carlos Piscirilli Ramos); SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE (Celina Lurico Nagata); SECRETARIA DE OBRAS (Ana Paula Lourenção);
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE EMBU (Edgard Fisher); IBIOCA
(Lucila P. Moura); ROTARY CLUB DE EMBU (Leandro Rizek Dugaich); SAB’S SANTA
CLARA E MARAJOARA (Amadeu P. de Sousa); SOCIEDADE ECOLÓGICA AMIGOS DE
EMBU (Leandro Dolenc).
AUSENTES: SECRETARIA DE GOVERNO (sem justificativa); SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (sem justificativa); SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (sem
justificativa); SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (sem justificativa); SECRETARIA DE
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (sem justificativa); SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (sem
justificativa); SECRETARIA DE TURISMO (sem justificativa); SECRETARIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES (sem justificativa); ACISE - Seg. Comércio (sem justificativa); ACISE Seg. Indústria (sem justificativa); SECRETARIA DE SAÚDE (sem justificativa); SAB’S
ITATUBA (sem justificativa); ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (sem justificativa).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA:
CONVIDADOS:
ABERTURA: O presidente iniciou a Assembléia, agradecendo a presença de todos.
PAUTA: 1a Parte – Expediente Preliminar
 Leitura e aprovação da Ata da 10ª Assembléia Ordinária do Plenário do COMAM de
2010;
 Apreciação de pedido de alteração na Ata;
 Inclusões de urgência na Ordem do Dia.
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: O presidente realizou a leitura das observações da
IBIOCA encaminhadas por e-mail pelo Sr. ANTÔNIO em relação à Ata e após aberto para
discussão, foram feitas diversas observações entre os conselheiros presentes, dentre elas o
fato de que as críticas que foram apresentadas não continham nenhuma proposta de
alteração em relação ao conteúdo da Ata, sendo, portanto, rejeitada. Após discussão, o
plenário deliberou que a Ata da 10ª Assembléia Ordinária de 2010 deveria ser aprovada sem
as observações da IBIOCA. Levado a votação, houve a aprovação da Ata com a abstenção
do Sr. LEANDRO DOLENC. Após aprovação da Ata da 10ª Assembléia Ordinária, o
presidente fez uma síntese dos trabalhos propostos pelo plenário para este ano, onde o
encaminhamento principal foi a conclusão da revisão da lei e regimento interno do COMAM,
visando concluí-lo ainda neste ano. Informou ainda que, caso as propostas elaboradas pelas
Câmaras Técnicas, encaminhadas para as assembléias, debatidas e aprovadas, sejam
encaminhadas para a câmara municipal em dezembro, todas as entidades do COMAM
serão convidadas. Sra. Lucila solicitou a palavra afirmando que “no COMAM não se discute
os problemas ambientais e nunca são apresentadas pautas ambientais”. O presidente
esclareceu mais uma vez que, conforme deliberado em outras assembléias, foi estabelecido
que não haveria outras pautas na ordem do dia senão as questões envolvendo a revisão da
Lei do COMAM e seu regimento interno, contudo, considerando a relevância de algumas
questões ambientais, ressaltou que sempre poderia ser ponto de pauta das Assembléias do
COMAM, embora, por estar sem a devida regularização, tais questões poderiam ser
amplamente discutido em outros fóruns, como os próprios eventos ambientais e encontros
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temáticos. Além disso, relembrou que em reuniões anteriores levantou-se a proposta de se
criarem câmaras técnicas no COMAM para discutirem os casos de maior impacto ambiental
no município, mas não houve maior interesse, enquanto não se concluíssem os trabalhos de
revisão da lei. Ás 15hs (quinze horas) a Sra. LUCILA se retirou da assembléia, alegando que
não participaria de uma reunião que não se discutisse os problemas ambientais do
município.
INCLUSÕES DE URGÊNCIA NA ORDEM DO DIA: O presidente solicitou como inclusão de
urgência, as observações do Sr. ANTÔNIO realizadas por e-mail a todos os conselheiros
sobre o Projeto de Revisão da Lei 1.697/97. O presidente lamentou as acusações, colocou
que se trata de uma desconsideração com o trabalho dos outros conselheiros e técnicos que
contribuíram para a revisão da Lei. Sr. LEANDRO DUGAICH manifestou repúdio às
observações do Sr. ANTÔNIO e solicitou que o documento seja incluso como anexo na Ata.
Os conselheiros presentes manifestaram favoravelmente a proposta do Sr. LEADRO
DUGAICH.
ORDEM DO DIA:
 Apresentação final do Regimento Interno para eventual encaminhamento ao
Legislativo
DESENVOLVIMENTO: O presidente iniciou a leitura da proposta de minuta do Regimento
interno a partir do Artigo 41. Somente foi apontada a solicitação de alteração do Artigo 45
onde o número mínimo para composição de Câmara Técnica foi definido em 3 (três)
membros ao invés de 5 (cinco) como constava. De acordo com o Sr. LEANDRO DOLENC a
solicitação de alteração no número mínimo de componentes foi baseada no que já vêm
ocorrendo na prática no COMAM. Foram corrigidos também, alguns erros ortográficos
apontados pelos presentes. A proposta de Regimento Interna final foi aprovada por todos os
presentes sendo composta de 56 Artigos. O presidente agradeceu o empenho de todos os
conselheiros e em especial a Câmara Técnica parabenizando a todos pelo trabalho final
apresentado. Esclareceu que fará o encaminhamento em nome do COMAM da proposta
finalizada para à Controladoria e posterior encaminhamento para o legislativo.
ENCAMINHAMENTOS: A secretaria executiva do COMAM fará o encaminhamento das
propostas de revisão da Lei e Regimento Interno aprovadas em plenário para avaliação da
Controladoria municipal. Quando as revisões da Lei e do Regimento Interno forem
encaminhadas para a Câmara de Vereadores será realizado convite a todas as entidades do
COMAM para acompanhamento da votação.
INFORMES: No dia 14/11 (quatorze de novembro) ocorrerá a inauguração do Teatro popular
Solano Trindade às 10hs na Av. São Paulo s/n. No dia 30/11 (trinta de novembro) às 19hs
(dezenove horas), o Governo municipal estará apresentando no Centro Cultura Valdelice
Aparecida Medeiros Prass localizado na Av. Aymará, s/n no Parque Pirajuçara, a
metodologia de Revisão do Plano Diretor para 2011. Secretaria de Meio Ambiente
juntamente com o Veterinário Dr. Philipe estão realizando estudos para implantação de um
CETAS em Embu.
FECHO: Não tendo mais assuntos a serem tratados, a 11ª (décima primeira) Assembléia
Ordinária foi encerrada às 16h10 (dezesseis horas e dez minuto), eu, Celina Lurico Nagata,
lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretaria
executiva. Embu das Artes, 10 (dez) de novembro de 2010 (dois mil e dez).
João Carlos Piscirilli Ramos
Presidente

Celina Lurico Nagata
Secretaria Executiva
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