
Eleição do Membros da Sociedade civil e do Vice-Presidente para compor o Conselho
Municipal de Meio Ambiente.

No Dia 16/03/2021 realizou-se via plataforma online a eleição dos membros da 
sociedade civil e do vice-presidente para compor o conselho municipal de meio ambiente. O 
presidente do conselho Sr. Rômulo César Fernandes explanou brevemente sobre os 
desafios da nova gestão em relação a questão ambiental da cidade e o fortalecimento dos 
conselhos municipais e a importância como instrumento da participação popular. Na questão
ambiental foram citados alguns desafios: plano diretor, plano de resíduos sólidos, plano de 
manejo dos parques municipais, entre outros.

Segue abaixo lista dos eleitos para compor o conselho municipal de meio ambiente e
regulamentado pelo Decreto Nº 8.863 de 26 de março de 2021:
I – Representantes do poder executivo:
a) Secretaria do verde e meio ambiente:
1. Titular: Roberto R. Ferraz
2. Suplente: Tiago Gabassi
b) Secretaria de Planejamento Urbano:
1. Titular: Rômulo César Fernandes
2. Suplente: Vera Lúcia Scudeiro Santana
c) Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania:
1. Titular: Rafael Moreira Ferreira
2. Suplente: Luana Araújo de Lima
d) Secretaria de Desenvolvimento Econômico:
1. Titular: Simone Torres de Castro Campachi
2. Suplente: Adriano da Silva Lage
e) Secretaria de Habitação:
1. Titular: Nelson Tsutomu Ota
2. Suplente: Diego Barbosa Madureira
f) Secretaria de Saúde:
1. Titular: Antonio Marcos Barbosa
2. Suplente: Renata Barbosa de Morgado
g) Agência Reguladora de Serviços Públicos:
1. Titular: Fabrício Ferreira de Araújo Tavares
2. Suplente: Fernando Seoane Miquelin
II – Representantes da Sociedade Civil:
a) de entidades do setor empresarial:
1. Titular: Jorge Muto
2. Suplente: Nilza Helena Mariucci
b) de instituições de ensino superior:
1. Titular: Grasiella Santana Silva
2. Suplente: Vergilio Augusto Caetano
c) de associação de classe:
1. Titular: Vandrea Pereira da Costa
d) de entidade do setor sindical:
1. Titular: Jansen Nunes Rosa
2. Suplente: Dalva Lucio de Oliveira
e) de associações ou entidades ambientalistas:
1. Titular: Leticia Maria Alves
2. Titular: Ana Maria da Silva Oliveira
3. Suplente: Adriana Maria da Silva
4. Suplente: Maria da Penha Aparecida da Cunha Guimarães
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1ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente

A reunião foi realizada no Dia 08/04/2021 via plataforma online e teve como pauta os 
seguintes itens:

• Posse dos conselheiros;
• Apresentação dos membros do conselho;
• Aprovação da ATA;
• Sugestões de alteração do regimento interno;
• Aprovação do contrato de prestação de serviços da COOPERCATA;
• Informes Gerais.

A deliberação desta reunião foi a aprovação da continuidade do contrato nº113/2019 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Mauá e COOPERCATA (Cooperativa de catadores 
de papel, papelão e materiais recicláveis do Município de Mauá), o contrato prevê o 
pagamento de até 60 toneladas mensais de resíduos recicláveis e este contrato é pago com 
recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

A reunião foi realizada no Dia 06/05/2021 via plataforma online e teve como pauta os 
seguintes itens:

• Esclarecimentos sobre o funcionamento das câmaras técnicas;
• Manifestação dos conselheiros sobre o contrato e prestação de contas da 

COOPERCATA;
• Apresentação geral sobre o programa Município Verde Azul;
• Apresentação da Diretiva 3 – Conselho Ambiental do Programa Município Verde Azul

e a necessidade de alteração da lei do COMMA;
• Deliberação do TCA do processo Nº 2779/2021;
• Deliberação de complemento de verba de emenda parlamentar para compra de 

empilhadeira para a Coopercata, utilizando o recurso do Fundo de Meio Ambiente.
A deliberação desta reunião foi em relação ao TCA do processo Nº2779/2021 que é 
um termo de compromisso ambiental do empreendimento atacadão que será 
instalado na cidade, este TCA prevê a supressão de 57 árvores e essa compensação
será revertida em 2 veículos 0 km para atender as necessidades da secretaria, a 
pauta foi aprovada pelos conselheiros.
A coopercata através da secretaria de desenvolvimento econômico conseguiu uma 
verba de 100 mil reais através do Deputado Barba para compra de 1 empilhadeira 
para a coopercata, e devido aos orçamentos recebidos será necessário um 
complemento de verba para aquisição do equipamento a pauta foi aprovada pelos 
conselheiros.
 

 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

A reunião foi realizada no Dia 03/06/2021 via plataforma online e teve como pauta os
seguintes itens:

• Município Verde Azul – Diretiva 4: Biodiversidade;
• Município Verde Azul – Diretiva 9: Esgoto Tratado;
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• Apresentação sobre fauna silvestre com o Biólogo Ronaldo Moraes do BioParque 
Macuco;

• Informes gerais
Foi realizada pelo Engenheiro Tiago a apresentação das diretivas do programa 

Município Verde Azul. 
E entrou em pauta a indicação de um membro do conselho para compor o Fundo 

Municipal de saneamento básico e infraestrutura da SABESP, com 8 votos a eleita para 
compor o fundo foi a Sra. Ana Maria da Silva Oliveira.

 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

A reunião foi realizada no Dia 08/07/2021 via plataforma online e teve como pauta os
seguintes itens:

• Informativo sobre a Usina de Recuperação energética;
• Prestação de contas sobre o TCA do Processo Nº2779/2021;
• Informes gerais.

Como informes gerais o Vice-Presidente informa que nosso Município está 
participando do grupo de estudos do polo petroquímico, que é um tema que será 
abordado nas próximas reuniões. O técnico Renan representa a secretaria do verde 
e meio ambiente e o secretário de desenvolvimento econômico representa o 
município.

 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

A reunião foi realizada no Dia 05/08/2021 via plataforma online e teve como pauta os
seguintes itens:

• Apresentação sobre a Usina de recuperação Energética;
• Informes gerais.

Leandro fez apresentação que contempla os seguintes itens: abrangência do aterro
sanitário, área de atuação da empresa, quantidade de resíduos recebidos, vida útil
dos aterros urbanos, fatores que afetam a viabilidade dos aterros, municípios que o
aterro atendem, recuperação energética do rejeito, escolha da tecnologia e processo
da  URE,  conceito  mundial  de  geração  de  energia  e  movimento  sustentável,
avaliação e seleção da melhor tecnologia da URE desde 2009, conceito e seleção
dos processos da tecnologia adotada, projeto URE Mauá, apresentação da planta, o
que será feito para garantir a qualidade do ar, números do projeto, licenciamento
ambiental

 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

A reunião foi realizada no Dia 02/09/2021 via plataforma online e teve como pauta os
seguintes itens:

• Apresentação e manifestação do conselho sobre o cronograma de manutenção e de 
substituição da frota municipal, em atendimento a tarefa QA1 da diretiva 6 – 
Qualidade do ar do programa Município VerdeAzul;
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• Exposição sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, da Câmara técnica 
gestão de investimentos e resumo dos assuntos discutidos nas últimas reuniões;

• Manifestação do conselho sobre o Plano de Gestão Ambiental (Plano de metas – 
PMVA) e relação dos documentos comprobatórios que serão entregues no fim deste 
ciclo ambiental, em 19 de setembro de 2021;

• Informe sobre a elaboração de relatório sobre os temas debatidos nas reuniões 
anteriores.

Mauá, 20 de Setembro de 2021
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