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ATA – 146ª Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena 

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, nas 
dependências da Casa da Cultura de Lorena, reuniram-se os seguintes membros do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena, Ingrid Elena Schnnor – AMICE, 
presidente do COMMAM; Hercio Miranda Pereira – Lions Clube; Helton Perillo 
Ferreira Leite – Sindicato Rural; Maiko Cesar Menassa Silva – Secretaria de 
Educação; Willinilton Tavares Portugal – Secretaria de Meio Ambiente; Rosana 
Montemor – UNIFATEA; Luciane A. de Oliveira – Secretaria de Saúde; Marcos 
Aurélio Anjos – Secretaria de Obras e Planejamento Urbano; Célio Miranda – 
SABESP; Regina Paula R. Faria – UPA; Elza Maria Teixeira Lopes – Cidadã, Selise 
Renart – Cidadã, a fim de participarem de sua centésima quadragésima sexta 
reunião ordinária. A reunião se iniciou com uma solicitação de equipamentos ao Sr. 
Willinilton T. Portugal, Secretário Municipal de Meio Ambiente. Em seguida a Sra. 
Ingrid Elena Schnoor Nunes, presidente do COMMAM, fez saber a todos sobre o 
adiamento da aprovação da Ata da 144ª Reunião Ordinária do COMMAM. Em 
seguida, apresentou um panorama sobre aspectos positivos da Audiência Pública do 
Concidade. Informou a todos que o evento ocorre periodicamente e que todos 
estavam convidados a participar. Em seguida, informou a todos sobre a questão de 
captação de recursos do FEHIDRO. Na sequência, a presidente colocou em discussão 
a questão das margens de rio que não são propriedades particulares, como no caso 
da casa da Sra. Mariazinha. Solicitou, também, a possibilidade de verificação pelo 
secretário de obras. A presidente manifestou, ainda, preocupação com a extinção de 
conselhos por parte do governo federal. Em seguida, a sra. Ingrid pediu para que os 
conselheiros se manifestassem a respeito da possibilidade de criar uma conferência 
sobre o meio ambiente. Afirmou acreditar que se deveria aproveitar o ensejo do GT 
sobre legislação ambiental e envolver a questão da conferência. E encerrou o 
assunto pedindo aos secretários municipais presentes que tomassem iniciativa para 
a criação da conferência. Na sequência, a presidente trouxe a questão da criação da 
“Casa dos Conselhos”, como sendo uma iniciativa importante. Foi colocado em 
votação o encaminhamento de ofício à Câmara dos Vereadores para o 
estabelecimento da Casa dos Conselhos de Lorena. A maioria dos conselheiros, num 
total de dez membros, votou a favor deste encaminhamento. A seguir, o Secretário 
Municipal de Obras, Sr. Marcos Aurélio Souza Anjos, apresentou esclarecimentos a 
respeito dos estudos de restauração do solar histórico utilizado para as reuniões do 
COMMAM. A presidente informou a todos os membros de que estavam convidados 
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a participar do grupo de trabalho que se reúne periodicamente, às terças-feiras. 
Após pedir a palavra, o sr. Portugal apresentou esclarecimentos sobre o 
levantamento de dados em relação à barragem do rio Taboão. Informou que a 
questão ainda continua sendo analisada pela secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Em seguida, a presidente questionou sobre a possibilidade da Secretaria 
de Obras levantar recursos para a questão das margens dos rios, ao que o sr. Marcos 
Anjos respondeu, dizendo que os estudos sobre a questão estavam em andamento. 
Para tratar sobre o assunto, foi realizada uma votação sobre o encaminhamento de 
ofício ao DAEE. Todos os membros presentes votaram favoravelmente a este 
encaminhamento. Na sequência, a presidente apresentou aos conselheiros uma 
denúncia não-oficial de um cidadão sobre a utilização irregular de manilhas no 
Jardim Margarida, ao que o sr. Marcos Anjos respondeu, dizendo que a denúncia 
não é procedente. A presidente indagou o secretário de obras sobre prospectivas de 
novos cortes de árvores em área urbana. O sr. Marcos Anjos, na sequência, 
esclareceu que não há prospectivas para a questão no momento. Em seguida, a 
presidente convidou os interessados em participar dos grupos de trabalho a 
pensarem em propostas para somar aos trabalhos que irão acontecer na reunião. A 
seguir, a sra. Ingrid questionou o secretário de obras sobre a real preocupação do 
poder público executivo com a causa ambiental, ao que o sr. Marcos Anjos 
respondeu, dizendo que apesar dos problemas, existe uma séria preocupação com o 
meio ambiente. Na sequência, a conselheira Regina Paula lamentou a inexistência 
de cursos técnicos no município. Entretanto, secretário Marcos Anjos rebateu a 
ideia, afirmando que existe sim uma ampla oferta de cursos técnicos no município 
que, inclusive, permeiam a temática ambiental. E apresentou alguns números sobre 
os alunos que concluíram esses cursos e também comentou a respeito da oferta de 
cursos universitários no CIEJAP Milton Ballerini, que contam com a parceria de 
Instituições de Ensino Superior reconhecidas. Em seguida, a conselheira Regina 
Paula perguntou ao sr. Portugal a respeito da coleta seletiva (horários, localização, 
procedimentos de armazenamento, entre outros) e solicitou a divulgação deste 
serviço e do Ecoponto. O sr. Portugal respondeu, afirmando que já há um trabalho 
de divulgação e afirmou que a nova placa de indicação do Ecoponto será afixada em 
breve. Por fim, a presidente solicitou aos secretários presentes que estudassem a 
regulamentação do fundo destinado ao meio ambiente (FMME). Em seguida, o sr. 
Portugal afirmou que o estudo sobre o tema foi realizado e os processos estão 
sendo encaminhados para efetivar esta regulamentação. Finalmente, sem mais a 



 
 Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena - COMMAM Criado pela Lei Ordinária n° 

3.056/2005 e regulamentado pelo Decreto n° 5.980/2001 
 

acrescentar, a presidente agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a 
reunião.  


