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ATA – 150ª Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena 

Ao um dia do mês de outubro 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, a fim de participarem de sua centésima 
quinquagésima reunião ordinária, estiveram presentes: Sra. Ingrid Elena Schnnor Nunes – 
AMICE e Presidente do COMMAM, Sra. Luciane Alexandre de Oliveira – Secretaria de 
Saúde; Sr. Célio Miranda – SABESP; Sr. Marcos Aurélio Anjos – Secretaria de Obras e 
Planejamento Urbano; Sr.Amauri Tadeu Tubs de Souza Jr – AMA Parque Mondesir; 
Sr.Willinilton Tavares Portugal – Secretaria de Meio Ambiente; Sr. Hercio Miranda Pereira 
– Lions Clube; Sra. Danúbia C. Bargos – ELL – USP; Sra. Regina Paula da Rocha Faria – 
UPA; Sr. Maiko césar Menassa Silva – Secretaria de Educação; Sra.Rosana Montemor – 
UNIFATEA. A presidente do conselho, sra. Ingrid Elena Schnoor Nunes, iniciou a reunião 
anunciando o adiamento para aprovação de atas anteriores. A seguir, passou a tratar 
sobre os informes da presidência, falando sobre a eleição da nova composição do 
COMMAM para o biênio 2019-2021 a ser realizada no dia quinze de outubro de dois mil e 
dezenove,  informou as entidades convidadas para participação e votou a composição do 
Comitê Eleitoral que será responsável pela organização  e realização da eleição, sendo 
eleitos os seguintes conselheiros, Helton Perillo Ferreira Leite, Maiko César Menassa 
Silva e Willinilton Tavares Portugal. Em seguida o conselheiro Sr. Willinilton Tavares 
Portugal informou sobre os incidentes ocorridos no Aterro de Inertes e as providências 
que  foram tomadas; informando que o local onde ocorreu um incêndio de origem 
duvidosa, queimou branquearias, gramíneas e pequenos arbustos, foi registrado BO na 
Policia Civil. Informou que o Aterro está devidamente licenciado até dois mil e vinte 
quatro, porém, alguns moradores da localidade insistem em fechá-lo, o que hoje é 
inviável. O Secretário informa ainda, que é realizada inspeções rotineiras no local. Informa 
ainda, que alguns moradores se reuniram com a CETESB, a qual instruiu que não há 
riscos de explosões e desmoronamentos da célula sobre as residências e ainda houve 
encontro com o Chefe do Executivo e Secretário com os moradores do bairro para 
esclarecimentos e informações de melhorias. Atualmente está sendo feitas analises 
fisioquímicas do lençol freático, conforme exigências técnicas da licença de operação. 
Informa ainda, que dentro do bairro Novo Horizonte foram constatados inúmeros focos de 
incêndios propositais e com registros fotográficos. O secretário informa ainda, que está 
prevista para o ano de dois mil e vinte a possibilidade de uma PPP – Parceria Pública 
Privada para otimização dos processos de resíduos sólidos urbanos e outros, a qual 
contemplará melhorias no aterro de inertes. A Presidente citou sobre há não utilização do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente e a necessidade de avançarmos nos tramites legais 
para uso deste recurso em prol do meio ambiente. Ressaltou a importância de ações para 
cuidados com as árvores do Município devido a pragas e o Secretário ficou de elaborar 
relatório identificando as pragas mais comuns nas árvores, conforme solicitado pelo 
Conselho.  

Finalmente, sem mais a acrescentar, a presidente agradeceu a todos pela presença e 

deu por encerrada a reunião.  
 


