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Ata da 59ª Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

CONDEMA – 31/10/2018 

 
Foi realizada reunião pela Secretaria de Meio Ambiente aos trinta e um dias do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às 15 horas, na Sala de Reuniões da Casa de Conselhos, localizada na Rua 

Xavantes, 51 – Tupi. A reunião foi presidida pelo Secretário de Meio Ambiente, Israel Lucas 

Evangelista, e contou com as presenças do GP pela representante Nathalia Fernanda Custódio 

Gonçalves, SEDUC pela titular Eliane Cruz e a suplente Simony Feichas Renó, SEPLAN pelo suplente 

Juliano Fornazari Ribeiro, SESURB pelo suplente Ricardo Barreto, OSCIP Projeto Biopesca pela 

suplente Nathalia de Sousa Motta, Associação de Engenheiros e Arquitetos pelo titular Mario 

Bodon Gomes, a bióloga Elaine dos Santos Rovati e demais convidados, incluindo a representante 

da SEMA, os senhores Felipe Claro Natarelli e Aniello Garcia Anunciatto. Elaine iniciou a reunião 

apresentando o servidor da Secretaria de Meio Ambiente, Aniello, que trouxe em apresentação de 

slides algumas diretivas do programa Município Verde-Azul e o tema “Fumaça Preta”. Em sua 

apresentação, Aniello citou as legislações ambientais vigentes, enfatizando a legislação municipal 

n° 1522/2010 e a resolução SMA 33/2018, que versam sobre poluição atmosférica e a qualidade 

do ar. Comentou também sobre o código de trânsito e demonstrou a escala de Ringelmann, 

utilizada para aferir a concentração de dióxido de carbono emitida em motores a diesel, cujo 

processo de aferição foi realizado pelo Aniello nos veículos a diesel da Prefeitura. Aniello informou 

que não foi possível realizar a vistoria em mais veículos do que o esperado, considerando o uso, 

garagem e disponibilidade dos mesmos. Elaine destacou que a CETESB também utiliza esta escala. 

Aniello prosseguiu indicando que o serviço privado de frota veicular tem 60 dias para apresentar 

relatório de emissão, enquanto no serviço público não existe prazo. Indicou também que, por Lei, 

os veículos devem possuir adesivo externo indicando sua condição quanto às emissões. Aniello 

relatou que de toda a frota pública de motores a diesel, 14 estavam em manutenção e 25 não 

foram realizados, todavia, nenhum dos veículos aferidos ultrapassaram os limites da Lei. Aniello 

propôs em sua apresentação uma minuta de resolução estabelecendo ponto fixo para aferição, 

padronizando datas específicas para que cada Secretaria se programe da melhor maneira possível 

para tal. O Conselho então debateu sobre as datas que melhor atenderiam as Secretarias. Israel 

sugeriu contatar todos os Secretários para disponibilizar pessoal com a intenção de ampliar a 

aferição dos veículos e motores. Aniello citou que mesmo indo até as garagens não foi possível 

realizar vistoria pelos motivos anteriormente citados. Elaine sugeriu que fosse estabelecida uma 

semana para que todos se programem a ir ao ponto de aferição, uma vez que a aferição não dura 

mais que 30 segundos. Israel destacou que a obrigação de realizar a aferição não é somente da 

Secretaria de Meio Ambiente e sim de todas que possuem veículos e motores a diesel, solicitando 

mais uma vez que todos os responsáveis por frota veicular e de motores de cada secretaria fossem 

acionados e indicassem a melhor data e horário para tal. Elaine sugeriu que fosse realizada uma 

comparação com os resultados de aferições do ano de 2010 com os deste ano para caracterizar 

uma evolução de emissão.  Aniello ressaltou que foi solicitada informações aos responsáveis e por 

não haver respostas, as aferições se deram por conta da Secretaria de Meio Ambiente, a fim de 

atender uma das diretivas do programa Município Verde-Azul. Mário perguntou se este processo 

não é realizado na licitação dos veículos. Israel respondeu, mencionando a Lei Federal n° 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que quem vende tem que dar conta do seu 
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próprio resíduo, podendo esta lógica ser aplicada também nas frotas veiculares. Após a discussão, 

ficou acordado que, no art. 1º da minuta serão indicados dois períodos para realizar a aferição, 

sendo o primeiro de janeiro a março e o segundo de junho a agosto. Ricardo citou locais espaçosos 

para tal aferição, como Ecopontos e o estacionamento do Pavilhão de Eventos Jair Rodrigues. 

Aniello indicou que os veículos que não puderem se dirigir ao ponto de aferição poderão agendar 

ida dos responsáveis pela aferição até a garagem. As demais alterações no corpo da minuta estão 

indicadas em cópia anexa a esta Ata. Aniello sugeriu regulamentar via decreto os procedimentos 

para gerar maior base legal. Elaine esclareceu aos demais membros que a Ata de reunião não 

pode ser confirmada via e-mail e que este deve ser realizado no início da reunião seguinte. Os 

membros questionaram se o regimento pode ser alterado para incluir a possibilidade de usar o e-

mail para validação, sendo solicitado pelos mesmos o envio deste por e-mail para avaliação. 

Reunião com faltas justificadas dos seguintes conselheiros: Leonardo Conti representante da 

SEURB, Rafael Leite representante do ICMA, Fábio Marques suplente da SEASP e Rosana dos 

Santos representante da OAB. Nada mais havendo a relatar, foi lavrada por Felipe Claro Natarelli, 

da SEMA, a presente Ata, assinada por todos os presentes acima nominados, com lista de 

presença em anexo. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

ISRAEL LUCAS EVANGELISTA 

Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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