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ATA – 27ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena 

 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezessete horas 
e quinze minutos, nas dependências da Casa da Cultura de Lorena, reuniram-se os 
membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena e representantes de 
diversos segmentos, interessados na composição do conselho para o biênio de 
2019-2021, a fim de participarem de sua vigésima sétima reunião extraordinária. A 
presente reunião teve como objetivo a eleição dos novos membros do COMMAM, 
seguida da eleição do presidente e vice-presidente do conselho. No encontro 
estiveram presentes: sr. Willinilton Tavares Portugal e sr. Vanderlei Barbosa Siqueira 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente); sr. Helton P. F. Leite (Sindicato Rural de 
Lorena e Piquete); sr. Maiko César Menassa Silva (Secretaria Municipal de 
Educação);sr. Celso Augusto Pereira (Sindicato dos Professores do ensino Oficial de 
Estado de São Paulo - APEOESP);sr. Wagner Nunes de Moura e sra. Rosana Malerba 
(Grupo Escoteiros Guaypacaré); sr. Hercio Miranda Pereira (Lions Clube de Lorena); 
sra. Luciane Alexandre de Oliveira (Secretaria Municipal de Saúde); sr. Alcino J. C. 
dos Santos e sra. Maria Guiomar Munhoz Leite (Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa); sra. Regina Paula da Rocha Faria (União Protetora dos Animais - UPA); sra. 
Elza Maria Teixeira Lopes (cidadã); sr. Daniel Sperandio (Associação de Engenheiros 
e Arquitetos de Lorena - AEAL); sr. Bruno Castro e Silva Marcondes e sr. Evandro G. 
Chaves (Associação dos Moradores e Amigos do Parque Mondesir); sr. Marcos Anjos 
e sr. Eduardo Venanzoni (Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Ubano); sr. 
José Roberto Guimarães (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA); sr. Fernando H. Santana de A. Tristão (Polícia Militar 
Ambiental);sra. Erica Leonor Romão, sra. Teresa Cristina Brazil de Paiva e sra. Célia 
R. Tomachuk dos Santos Catuogno(EEL/USP); sra. Ingrid Elena Schnoor Nunes 
(Associação dos Amigos do Centro da Cidade de Lorena – AMICE), sra. Rosana 
Montemor (UNIFATEA), sr. Edmilson T. da Silva  e sr. Rafael Luiz Marquezi (EPPO – 
Saneamento Ambiental e Obras); sra. Patrícia Pereira (UNISAL). A reunião se iniciou 
com uma declaração da então presidente do COMMAM, sra. Ingrid Elena Schnoor 
Nunes, que deu as boas-vindas aos presentes e realizou a abertura do processo 
eleitoral para os novos membros do COMMAM para o biênio de 2019-2021. Em 
seguida, o sr. Willinilton T. Portugal já havia solicitado de início para que os novos 
membros do COMMAM sentem a esquerda e os antigos a direita para verificação de 
quórum, assim, foi realizada a chamada dos inscritos no processo eleitoral, pedindo 
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para que respondessem em pé, a fim de que todos conhecessem os antigos e os 
futuros novos membros do conselho. Na sequência, o sr. Vanderlei B. Siqueira 
realizou, com apoio de slides, uma apresentação sobre alguns aspectos da legislação 
relativa ao COMMAM, enfatizando aquelas que tratam sobre a representatividade 
no conselho. Apresentou, também, um impasse relativo ao número de inscritos no 
COMMAM para ocupar as vagas das “Entidades de Classe”. Conforme explicou, 
havia três instituições inscritas e apenas duas vagas no conselho para o segmento. 
Os representantes de dois destes segmentos estavam presentes (APEOESP e AEAL), 
mas, o representante da OAB estava ausente no início da reunião e após um debate 
sobre a atitude a ser tomada nesta situação, o presidente da comissão eleitoral, sr. 
Helton P. F. Leite, abriu votação para que os conselheiros decidissem por aguardar 
ou não a chegada do representante da OAB. Contados 10 votos a favor do intervalo 
e sendo esta a decisão da maioria, sendo assim, o sr. Helton determinou um recesso 
de 10 minutos, convidando a todos para um café nas dependências da Casa de 
Cultura. Após o retorno dos presentes, o sr. Helton explicou que a inscrição dos 
candidatos a conselheiros se dá pela entrega da ficha por escrito e convocou a 
plenária para votar pela escolha das instituições que ocupariam as duas vagas para o 
segmento das “Entidades de Classe”, mesmo após a saída do recinto, sob protesto, 
do sr. Celso A. Pereira, da APEOESP, deu-se a continuidade da votação das 
respectivas  instituições,  resultando  5 votos dos conselheiros presentes para a 
APEOESP, 8 votos para a AEAL e 9 votos para a OAB, o sr. Helton encerrou o 
impasse, dando posse aos representantes da OAB e da AEAL para ocupar o 
segmento das “Entidades de Classe”. Deu posse, também, a todos os outros 
representantes inscritos no processo eleitoral. Na sequência, o sr. Hercio M. Pereira 
solicitou a palavra e pediu a todos os novos membros que se mantenham assíduos 
nas futuras reuniões do COMMAM. A sra. Regina Paula também pediu a palavra e 
solicitou a todos os novos membros do conselho para que tomassem conhecimento 
de toda a legislação relativa aos trabalhos do COMMAM, a fim de desenvolverem 
uma participação efetiva. Dando sequência ao processo eleitoral, o sr. Helton 
indagou os conselheiros sobre a intencionalidade dos membros em ocuparem os 
cargos de presidente e vice-presidente do COMMAM. Apenas a sra. Rosana 
Montemor, do Unifatea, candidatou-se. Em seguida, a sra. Ingrid Schnoor indicou a 
candidatura do sr. Evandro à presidência do conselho, que acabou por aceitar sua 
candidatura à vice-presidência. A sra. Rosana Montemor solicitou a palavra e 
apresentou suas considerações sobre a importância do COMMAM para a 
comunidade lorenense e sobre a importante atuação de muitos dos membros 
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presentes, que, segundo ela, desde longa data, engaja-se em movimentos sociais 
significativos para a sociedade. Após sua declaração, a sra. Rosana Montemor foi 
aplaudida por todos os presentes, que se manifestaram, unanimemente, a favor de 
sua candidatura. Sendo assim, o sr. Helton P. F. Leite, presidente da comissão 
eleitoral, deu posse à nova presidente do COMMAM, sra. Rosana Montemor. Já de 
posse da presidência, a sra. Rosana solicitou que todos se manifestassem em 
relação ao dia e horário das próximas reuniões ordinárias do COMMAM. Apenas a 
conselheira Tereza C. Brazil de Paula, da EEL/USP, manifestou-se nesta questão, 
dizendo que talvez houvesse impedimento no próximo semestre devido aos 
compromissos de trabalho. Portanto, por ora, manteve-se o dia e horário das 
reuniões fixado para a primeira terça-feira de cada mês. Em seguida, a conselheira 
sra. Maria Guiomar pediu a palavra e apelou a todos os conselheiros para que se 
mantivessem proativos nos trabalhos do conselho, a fim de que as ações se 
concretizassem e não ficassem apenas restritas ao papel. Por fim, a presidente 
Rosana Montemor pediu para que, na próxima reunião, os membros do conselho 
apresentem um breve resumo, com apoio de slides, sobre o próprio trabalho e 
sobre a instituição que representam no COMMAM. Finalmente, sem mais a 
acrescentar, a presidente parabenizou a todos pela intensa participação no processo 
eleitoral, agradeceu pela presença e deu por encerrada a reunião. Assinam esta Ata, 
lavrada por mim, Maiko César Menassa Silva, os conselheiros do COMMAM. 

 


