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ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE PINHEIROS – COMDES 

REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 08h00min, reuniram-se 

ordinariamente no Auditório da Casa do Produtor em Pinheiros os representantes da, 

Nortefrut, Robusta, Covre e Cia, Placas do Brasil, CBH Itaunas, Câmara de Dirigentes 

Logistas (CDL), Sindicato Rural de Pinheiros, COOPEAVI, HOMEOPLANT, ICMBIO, Defesa 

Civil,Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte – SEMAMA, tendo 

como pauta: 1) Leitura e aprovação da ATA da última reunião; 2) Aprovação do 

calendário anual de 2022; 3) Definição dos membros da Secretaria Executiva; 4) 

Convite aos 03 (três) segmentos para participação do COMDES. A relação completa das 

instituições e participantes está em uma lista (lista de presença) anexa à ATA. É justo 

registrar que também se fazia presente a Ana Paula Sampaio, representando neste ato 

o membro representante da Assipes. Cabe ainda registro sobre a ausência da Sra. 

Fágna Silveira Piva, a mesma justificou via e-mail que no dia e horário da reunião a 

mesma teria aula. Dando início a reunião, o Presidente do COMDES Sr. Andre Botelho 

(Robusta Coffee), agradeceu a presença de todos os conselheiros presentes e deu as 

boas-vindas e lembrou aos Conselheiros sobre a importância de sempre estarem nas 

reuniões, em seguida passou a palavra para a Srta. Kelly Furtado de Araújo (CBH – 

Itaúnas), a qual começou falando da pauta da reunião, e em seguida falou das vagas 

ainda em aberto no Conselho, informou que mais duas pessoas começaram a fazer 

parte do Conselho – o Sr. Altair M. Gonçalves representando a COOPEAVI e a Sra. 

Simone Alves Fernandes – representando a HOMEOPLANT, e dando continuidade, 

sobre o Regimento Interno, fez a leitura de dois tópicos importantes: O primeiro a 

respeito das faltas dos conselheiros, na qual se faltarem 3 vezes consecutivas e/ou 4 

vezes intercaladas durante um ano, o conselheiro será substituído. Informou também 

sobre o início das reuniões, sendo o horário da primeira convocação sempre às 08 

horas, e a segunda convocação às 08 horas e 30 minutos, em seguida passa a palavra 

para a Sra. Carolina Zampirolli Fávaro Bessa para fazer a leitura da ATA da reunião do 

dia 11 de agosto de 2021, a mesma leu e todos aprovaram. Após a leitura da ATA o Sr. 

Carlos Andre Covre levantou um questionamento da possibilidade de mandar a ATA 

uma semana antes da reunião e no dia somente ser aprovada ou não, assim, todos 

concordaram. O Sr. Erico P. Orletti sugeriu colocar um retroprojetor para que todos 

vejam o que esta sendo escrito na ATA no dia da reunião, mas todos já haviam 

concordado em mandar a mesma uma semana antes. A Srta. Kelly passou para o 

próximo tópico da pauta com a fala informando do calendário do ano de 2022, sendo 

as datas 02 de Fevereiro de 2022; 04 de Maio de 2022; 24 de Agosto de 2022, 01 de 

Novembro de 2022. O Sr. Andre sugeriu que a reunião do dia 01 de novembro seja 

transferido para o dia 09 de novembro devido ao feriado e todos concordaram, a Srta. 



Kelly perguntou se todos estavam de acordo com as outras datas, e todos aprovaram. 

A Srta. Kelly seguiu com o tópico seguinte sobre os membros da secretaria executiva, 

informou que conforme estabelecido no Regimento Interno uma dessas vagas deveria 

ser ocupada por um membro da Secretaria de Meio Ambiente devido toda a 

documentação ser guardada por essa secretaria, com isso, todos aprovaram que a 

Srta. Kelly seria a Primeira Secretária e todos votaram para a Sra. Carolina ser a 

Segunda Secretária, todos concordaram. A Srta. Kelly deu continuidade na fala 

informando que convidou mais duas pessoas para preencher a vaga da iniciativa 

privada. Logo após a Sra. Simone Alves Fernandes questionou sobre quem seriam os 

titulares do conselho, e a Srta. Kelly leu o decreto de nomeação de todos os membros. 

A Sra. Simone perguntou se não teria nenhuma associação de produtor rural, e a Srta. 

Kelly informou que não, mas que iria anotar para logo fazer o convite. O Sr. Erico deu a 

idéia de convidar a Secretaria de Educação, então a Srta. Kelly disse que convidaria 

primeiro o INCAPER e caso não obtivesse resposta convidaria a Secretaria de Educação, 

pois ambos já haviam recebido o convite para participar do Comdes, contudo a área de 

atuação do Incaper tem mais proximidade com as atividades do Conselho, em seguida 

perguntou se alguém teria mais alguma sugestão, responderam que não. A Sra. 

Simone falou que não é fácil fazer esse tipo de mobilização, deu a idéia de criar um 

plano de comunicação, e levantou sugestões de como realizar essa mobilização e 

manter vivo o conselho. O Sr. Andre sugeriu fazer uma lista de transmissão, a Sra. Ana 

Paula comentou sobre delegar funções e alterar a condução das reuniões. O Sr. Andre 

levantou um questionamento se não haveria a possibilidade de realizar as reuniões do 

conselho fora do horário comercial, e a Sra. Simone informou que o ideal é realizar as 

reuniões em horário comercial. O Sr. Andre então disse para realizar pelo menos uma 

reunião fora do horário comercial para fazer um teste se daria certo, e o Sr. Carlos 

Andre concordou em realizar pelo menos uma reunião fora do horário comercial, e 

todos concordaram. A Srta. Kelly falou que na próxima reunião ainda será nos horários 

de convocação estabelecidos no Regimento e neste dia será decidida qual reunião 

poderá ser realizada depois do horário comercial. O Sr. Danilo levantou um 

questionamento sobre o Fundo de Meio Ambiente, e perguntou como estava o 

andamento do mesmo, e a Srta. Kelly informou que ainda não foi executada a 

regularização, informando que todo o dinheiro recebido do licenciamento ambiental 

vai para uma conta geral da prefeitura, e continuou falando que sempre entra em 

contato e encaminha ofícios, mas não obtém resposta, informou ainda que inscreveu o 

município no PROESAM, programa do governo do Estado no qual um dos requisitos é a 

regularização do Fundo, com isso, depois que inscreveu o município, teve uma 

resposta positiva do Procurador Municipal e do Secretário de Finanças e que o setor de  

tesouraria iria atuar na ativação e uso da conta já existente criada para essa finalidade. 

O Sr. Renato perguntou se o uso do Fundo passaria pelo conselho e a Srta. Kelly 

informou que o Conselho supervisiona a gestão do Fundo e informou também que a 

presidente anterior do Conselho, a Srta. Fágna Silveira Piva, fez uma solicitação via 

ofício à Secretaria de Finanças, contudo não obteve êxito, continuou a fala dizendo 

que com o novo presidente tentaria novamente um contato, o Sr. Murilo falou para 

juntar todos os documentos já realizados e tentar de novo, e se caso não conseguisse, 



o Conselho poderia entrar com uma denúncia no Ministério Público. A Srta. Kelly 

informou que iria juntar todos os documentos e juntamente com o Sr. André iriam 

enviar um novo oficio ao prefeito. O Sr. Renato falou para fazer uma reunião com o 

prefeito e/ou responsáveis para resolver o problema do Fundo de Meio Ambiente, a 

Srta. Kelly falou que iria convidar os responsáveis para participar da próxima reunião. A 

Srta. Kelly perguntou aos conselheiros se alguém teria mais alguma sugestão a 

levantar, e ninguém respondeu, assim encerrou a reunião e agradeceu a presença de 

todos. Sem mais para o momento, eu Carolina Zampirolli Fávaro Bessa, lavrei a 

presente ATA, que vai por mim assinada e pelo Presidente Sr. André Botelho e pelos 

demais presentes em lista anexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

André Botelho 

Presidente do COMDES 
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Carolina Zampirolli Fávaro Bessa 

2° Secretária do COMDES 


