
Ata da 65ª Assembleia do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - COMDEMA 

65ª assembleia ORDINÁRIA COMDEMA, realizada no décimo sétimo dia do 

mês de novembro de 2022, às 18h00, na Casa dos Conselhos - Rua Duque de 

Caxias, n° 146 – Centro. São Roque/SP, reuniu-se o Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, contando com a presença de 08 (oito) 

participantes, sendo 05 (cinco) titulares, 02 (dois) suplentes e 01 (um) 

expectador.  

Representantes presentes do Executivo Municipal (Decreto 9799/2022): 

 Departamento de Planejamento e Meio Ambiente: Adriano Ito dos 

Santos (Titular); 

Representantes presentes da Sociedade Civil: 

 Associação dos Proprietários do Planalto Verde: Ari Medina Santiago 

(Titular); 

 Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – São Roque: Taddeo Gallo 

Júnior (Titular); 

 Associação dos Engenheiros e Arquitetos - ASSEA: Adriana Abrahão 

Cruz (Suplente); 

 Instituto Brasileiro Jornada Ecológica – IBRAJE: Osvaldo Lucio 

Marcelino (Titular); 

 Associação União de Moradores do Bairro Saboó – SAB Saboó: Jose 

Orlando Barili (Suplente). 

Representante docente do Poder Público: 

 Suzél Aparecida Begoti Raiz (Titular). 

Expectadores: 

 Cecilia Santiago 

Pauta e Convocação enviadas através do Oficio COMDEMA n°05/2022 pelo 

Secretário, Adriano Ito, através do grupo de whatsapp “Diretoria COMDEMA”, 

com a seguinte pauta: 

1. Aprovação da Ata Reunião Ordinária 64; 

2. Posição da Camâra Técnica – reunião 16/11; 

3. Pendências e Informes. 

 



O Sr Ari Medina, presidente do COMDEMA, às 18h23, em segunda chamada 

apresentou-se, fez a abertura da assembleia e em conjunto com o secretário, 

Adriano Ito, que deu inicio as discussões da pauta. 

 Item n° 1 – Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 64 

A Ata da reunião n° 64 foi colocada em pauta para aprovação e todos 

aprovaram. 

 Item n° 2 - Posição da Câmara Técnica 4 – Educação Ambiental 

Houve uma reunião da câmara técnica em 16/11 às 18h30. Adriana disse que 

aconteceram duas reuniões com o corpo de bombeiros, sendo a última no dia 

11/11. Os bombeiros enviaram o registro de ocorrências de queimadas 

somente do ano de 2021, Taddeo solicitou ao Adriano os mapas sobre o 

assunto que ele informou que a Divisão de Meio Ambiente possuía (INPE), a 

respeito do ano de 2021. Adriano disse que enviaria. Taddeo já solicitou 

também que ele enviasse assim que obtivesse os dados de 2022. 

Ari falou que esses dados são importantes para efeito de comparação com 

outros anos.  Adriana concordou e disse que é necessário para direcionar 

ações imediatas. 

Adriana disse que na reunião também foi informada que os bombeiros fazem 

ações educativas, há um “bombeiro educador” que faz palestras em escolas e 

entidades. Há também uma página no Instagram e um aplicativo (Bombeiros 

Emergência 193), para acesso de todos.  

Adriano Ito deu a ideia de o próprio COMDEMA possuir redes sociais, para 

facilitar a divulgação dos assuntos tratados. Adriana disse que no Conselho da 

Cidade ela fez isso e que poderia ficar responsável também pelo COMDEMA. 

Adriano falou que inclusive sobre as artes gráficas, que poderia ser realizado 

um concurso nas escolas para obter de diversas opções e assim incentivar a 

criatividade e participação das crianças. O logo oficial deve ser através de 

decreto. 

Em continuidade, Adriana informou os bombeiros relataram a existência do 

“Plano de Auxílio Mútuo - PAM”, pela polícia militar do estado. Adriano disse 

que na região alguns locais existem o funcionamento do PAM, através de 

empresas privadas, como a Nissin. Os bombeiros sugeriram que o COMDEMA 

fosse conhecer o de Salto ou Sorocaba. Adriano disse que tem a dúvida se 

associações podem participar, como por exemplo associações de bairro, seria 

interessante, pois desenvolveria brigadas de incêndio. As brigadas são 

treinadas pelo corpo de bombeiros, porém o equipamento é por conta da 

empresa. Adriano disse que os dois veículos que vieram do estado destinados 

para a Defesa Civil também são para ser utilizados em ocasiões de incêndio, 

como outros dois veículos da Guarda Civil Municipal. Adriana e Taddeo 



questionaram se nestes carros há o equipamento adequado, Taddeo disse que 

conversaria com o Guarda Freitas, que tem o contato facilitado. Adriana 

sugeriu que fosse feito um ofício COMDEMA destinado a GCM, Adriano Ito 

disse que a Defesa Civil também deveria ser notificada a respeito. 

Foi discutido também que um dos pontos com mais ocorrências de queimadas 

municipais é o bairro do Saboó. Taddeo disse que os dados passados pelo 

corpo de bombeiros são incompletos e acaba dificultando a interpretação 

correta.  

Adriana comentou que a câmara pretende organizar materiais para trabalhar 

com as escolas e faculdades do município sobre o assunto das queimadas. 

Que irão marcar a próxima reunião e gostariam que o Departamento de 

Educação participasse, Ricardo é o representante no COMDEMA. 

 Item n° 3 - Pendências e Informes 

3.1. Plantio em áreas públicas 

Adriana citou que vem observando o plantio de algumas plantas pequenas em 

locais públicos, plantas essas que necessitam de muita água para manutenção. 

Sugere que o COMDEMA faça um ofício sugerindo que não plantem mais essa 

espécie, para evitar desperdício de água. Que a espécie escolhida deve ser 

pensada em ser mais resistente. Adriano sugeriu que fosse enviado já com 

sugestões de espécies a serem plantadas. 

Suzél disse que em São Paulo existem cursos sobre o assunto de jardinagem e 

paisagismo grátis. Que realizou o curso e existe um estudo das espécies 

adequadas a serem implantadas em cada local. 

3.2. Desconto de IPTU por incentivos ambientais 

Foi levantado sobre o desconto de IPTU de até 10%, que consta no Decreto 

Municipal n° N° 9.792, de 9 de fevereiro de 2022. Ito disse que os itens como 

energia fotovoltaica, separação de resíduos etc entram no desconto. A 

solicitação de quem tivesse interesse deve ser enviada até 31/10 de cada ano, 

para o desconto vir no IPTU no ano seguinte. 

3.3. Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Adriano disse que a diretora do Departamento de Planejamento, Juliana, irá 

marcar uma nova reunião para discussão do fundo. Adriana e Taddeo 

solicitaram que a reunião fosse marcada com antecedência para organização 

de agenda.  

 

 



3.4. IPT 

Adriano informou que foi enviado e-mail ao órgão, como foi solicitado na 
reunião anterior. Porém, ainda não houve resposta. Assim que houver resposta 
o conselho será notificado. 

3.5. Novo decreto dos conselheiros COMDEMA 

Ari questionou o andamento da atualização do decreto, pois o conselho está 
sem representantes do Departamento Jurídico. Adriano informou que a 
Giovanna já havia enviado um ofício solicitando os nomes para o jurídico, 
porém ainda não houve resposta. 

3.6. Licenciamento Ambiental 

Ari questionou sobre o andamento da Lei de Licenciamento Ambiental. Adriana 
informou que na última reunião foi definido que a Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos iria analisar. O presidente da câmara é o Ari Santiago, que ficou de 
convocar a reunião. 

Sr Ari questionou se alguém teria mais algum assunto a ser apontado na 

reunião. Não houve resposta. Sendo assim, o presidente Ari Medina, às 19h32, 

declarou encerrado a 65ª assembleia do COMDEMA. 

 

 

   

 

 

Ari Medina Santiago                            Adriano Ito dos Santos 

                     Presidente                                                 Secretário 


