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ATA-147ª Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena 

 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, nas 

dependências da Casa da Cultura de Lorena, reuniram-se os membros do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena: Sra. Ingrid Elena Schnoor 

Nunes - Presidente do COMMAM; Sr. Willinilton T. Portugal - Secretário de 

Meio Ambiente; Sra. Luciane Alexandre de Oliveira, Conselheira pela 

Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária; Sra. Rosana Montemor, 

Conselheira pelo Centro Universitário Teresa D’Ávila – Unifatea; Srª. Tabata 

Vendola - Conselheira pelo Centro Universitário Teresa D’Ávila – Unifatea; 

Sra. Érica Leonor Romão, Conselheira Suplente representante da  Universidade 

de São Paulo - USP;Sr. Helton Perillo Ferreira Leite – Sindicato Rural;Sr. 

Hércio Miranda, Conselheiro pelo Lions Clube de Lorena; Sr. Célio Miranda, 

Conselheiro Titular pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – 

SABESP; Sr. EduardoVenanzoni, Conselheiro Secretaria de Obras e 

Planejamento Urbano; participação da Sra. Marta Carvalho da Silva da equipe 

Caritáse da Sra. Selise Renart a fim de participarem de sua centésima 

quadragésima sétima reunião ordinária. A presidente do conselho, sra. Ingrid 

Elena Schnoor  Nunes, iniciou a reunião apresentando algumas alterações em ata 

anterior, as quais contaram com a aprovação dos membros presentes, com 

exceção da sra. Luciane, representante da Secretaria Municipal de Saúde. Em 

seguida, a presidente apresentou os ofícios elaborados e encaminhados à 

SABESP, ao presidente da Câmara dos Vereadores e aos vereadores. Na 

sequência, a sra. Ingrid colocou em votação a sua candidatura para pleitear o 

cargo de presidente, já ocupado por ela neste mandato, no próximo processo 

eleitoral do COMMAM. Todos os membros presentes votaram favoravelmente 

nesta questão. Foi, também, sugerida a candidatura do prof. Hércio Pereira para 

ocupar a vice-presidência do conselho. Tal sugestão contou com o aceite do 

mesmo e com a aprovação dos membros presentes. A seguir, a presidente 

solicitou à sra. Luciane a possibilidade de apresentar considerações da 

Vigilância Sanitária sobre a existência de agrotóxicos em corpos d’água. Esta 

questão foi comentada, em seguida, pelo conselheiro Elton e pelo conselheiro 

Célio, da SABESP, que tratou sobre a origem dessas notícias. Em seguida, a 

conselheira Rosana, representante da UNIFATEA, sugeriu que fosse realizado 

um contato com o meio de comunicação que divulgou a informação, para que 

explicasse os fundamentos da notícia e, se fosse o caso de informação 

equivocada, para que apresentasse retratação. O sr. Willinilton Portugal, 

secretário municipal de meio ambiente, alertou sobre a seriedade do caso. O 
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conselheiro Célio apresentou dados da Divisão de controle Sanitário do Vale do 

Paraíba, por meio de documentos impressos e se comprometeu a encaminhar e-

mail com este conteúdo aos membros do COMMAM. Em seguida, a presidente 

comentou sobre as leis que restringem a liberação de substâncias tóxicas. Na 

sequência, o sr. Portugal comentou sobre o plantio de árvores nativas no Parque 

Ecológico do Taboão, por meio de verba destinada pelo FEHIDRO. Sobre este 

assunto, a conselheira Regina Paula perguntou ao secretário de meio ambiente se 

as árvores que estariam sendo plantadas no parque receberiam manutenção até 

se tornarem adultas, ao que o sr. Portugal afirmou positivamente. Regina Paula 

perguntou, também, se a SEMEAR tem algum projeto para salvar árvores que 

estão sendo atingidas por pragas, ao que o secretário respondeu que em tempo 

apropriado medidas seriam tomadas. O conselheiro Hércio se manifestou, 

dizendo que muitas árvores no município precisam de atenção. Sobre este tema, 

a presidente apresentou aspectos do trabalho do engenheiro agrônomo que tratou 

sobre a necessidade da arborização urbana em Lorena e pediu para que esse 

assunto seja tratado com atenção e seriedade. Em seguida, a sra. Tábata Tamara 

B. Abade, aluna do curso de Farmácia da UNIFATEA, apresentou seu trabalho 

de conclusão de curso, cujo tema foi “O Descarte de Medicamentos”. A sra. 

Rosana Montemor apresentou o trabalho de pesquisa que está sendo realizado e 

a intenção de envolvimento com o COMMAM. Em seguida, a sra. Tábata fez 

algumas perguntas ao secretário de meio ambiente, que a respondeu e a 

convidou a comparecer à SEMEAR para receber mais informações.Finalmente, 

sem mais a acrescentar, a presidente agradeceu a todos pela presença e deu por 

encerrada a reunião.  

 


