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ATA – 149ª Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena 

Aos seis dias do mês de agosto 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, 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; Luciane A. de Oliveira – Secretaria 
de Saúde; Danubia Caporusso Bargos – ELL USP; Silvana Gumenez – ELL USP; 
Wagner Nunes de Moura – Grupo Escoteiros Guaypacaré; Rosana Malerba – Grupo 
Escoteiros Guaypacaré;  Elza Maria Teixeira Lopes – Cidadã, Selise Renart – Cidadã, a 
fim de participarem de sua centésima quadragésima nona reunião ordinária. Após a 
verificação de quórum, a presidente do conselho, sra. Ingrid Elena Schnoor Nunes, 
iniciou a reunião apresentando aspectos das deliberações do CONCIDADE. Relatou, 
ainda, sobre seu trabalho nos últimos tempos em busca de maior 
representatividade nas reuniões do COMMAM. Alguns conselheiros se 
manifestaram em relação aos problemas relacionados ao IPT. Em seguida, a 
presidente mencionou a dificuldade em se desenvolver uma página na internet para 
divulgar os trabalhos do COMMAM. Citou, como exemplo bem-sucedido, a página 
desenvolvida para o CONCIDADE. Em seguida, colocou em votação o 
encaminhamento de ofício ao departamento de comunicação social da prefeitura 
para a criação de uma página na internet ou disponibilização de uma página no site 
da prefeitura dedicada ao COMMAM. Na sequência, a presidente explicou sobre o 
número excedente de secretarias ocupando cargos de conselheiro do COMMAM. 
Afirmou que é preciso discutir sobre a questão para adequar a representação do 
poder público ao estatuto do conselho. A seguir, a presidente solicitou sugestões 
para a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e mencionou aspectos sobre a 
regulamentação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Em seguida, a presidente 
passou a palavra à sra. Silvana Xavier Gimenez, aluna do curso de Engenharia 
Ambiental da Escola de Engenharia de Lorena – Universidade de São Paulo, para que 
apresentasse a pesquisa sobre Educação Ambiental, realizada junto aos profissionais 
da educação da Rede Municipal de Educação de Lorena,que compôs seu trabalho de 
conclusão de curso. A apresentação foi complementada pela conselheira Danúbia 
Caporusso, orientadora do trabalho em questão, que tratou sobre a relevância dos 
dados apresentados no estudo e sobre a possibilidade da criação de um Plano de 
Educação Ambiental para a Rede Municipal de Educação de Lorena. Ao final da 
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apresentação, diversos conselheiros parabenizaram a aluna e sua orientadora pelo 
desempenho no referido trabalho. Finalmente, sem mais a acrescentar, a presidente 
agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião.  

 
 


