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RESUMO 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar os problemas ambientais na cidade 

de São Roque – SP, salientando as necessidades de capacitar a guarda municipal 

local em conhecimentos gerais sobre os bens ambientais, sobre a legislação 

pertinente e ao âmbito de fiscalização. No intuito de preservar os Patrimônios 

Históricos, a Cultura, o Ambiente e, principalmente uma porção da Mata Atlântica, 

ainda presentes no Município. 

A metodologia adotada foi embasada em pesquisas da fundação, da história da 

cidade e dos principais patrimônios de grande relevância ambiental localizada no 

município, elaborando um referencial teórico no qual identifica as características de 

São Roque e o crescimento da cidade através dos seus patrimônios.  

Como resultado apresenta-se um levantamento das condições atuais dos 

patrimônios históricos, culturais, artístico e ambientais da cidade apontando as 

divergências de suas características originais. As questões ambientais estão 

diretamente ligadas aos patrimônios da cidade e no presente levantamento indica-se 

o desmatamento das áreas naturais, interferindo diretamente nas características do 

local e também da cidade em um contexto geral. 

 

Palavras-chave: Desmatamento. Fiscalização Ambiental. Patrimônios históricos, 

ambientais e culturais. Características Naturais.   
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the environmental problems in São Roque - SP, 

emphasizing the necessity to enable the local municipal police in general knowledge 

about the environmental goods, relevant legislation and supervision ambit.  

In order to preserve the Historic Heritage, Culture, Environment  and especially a 

portion of the Atlantic forest, still present in the city. 

The methodology was based on research of the foundation, the city's history and the 

patrimony of great environmental relevance located in the county, developing a 

theoretical referential in which identifies the characteristics of São Roque and the 

growth of the city through its patrimony. 

As a result presents a survey of current conditions of the historic patrimony, cultural, 

artistic and environmental heritage of the city pointing out the differences of its 

original characteristics. The questions environmental are directly linked to the city's 

heritage and this survey indicates that the deforestation of natural areas, directly 

interfering in the local characteristics and also the city in a general context. 

 

Keywords: Deforestation. Environmental monitoring. Historic patrimony, 

environmental, cultural, Natural. Features. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido às condições do Meio Ambiente atual no Brasil que não são satisfatórias, o 

País foi o sexto maior emissor de gases poluentes do mundo entre o período de 

2009 e 2010 liberando mais de 1.100 megatoneladas de CO2. (PLANETA 

SUSTENTAVEL, 2011). 

Segundo o jornal virtual do Estadão (2012), revela que o os biomas mais 

significativos do país sofreram um grande desmatamento, destaque para a Mata 

Atlântica que é o bioma mais devastado chega ter uma área de 1,3 milhão km² já 

desmatada o que representa 88% da área total de 1,8 milhão km² que o Brasil um 

dia possuiu. Sendo apenas 12% da área preservada e dentre essa porcentagem se 

enquadra a cidade de São Roque que possui característica da Mata Atlântica.  

A fiscalização Ambiental nos Municípios é de essencial importância para assegurar a 

qualidade do meio em que vivemos, podendo organizar e coordenar a fiscalização 

ambiental para o controle e monitoramento das potenciais fontes de poluição 

existentes em todo o território do Município, em conjunto com outros serviços de 

fiscalização da Administração Municipal e de outros órgãos estaduais e federais, 

exercendo o poder de polícia administrativa e gerenciar a imposição de penalidades, 

elaborar e manter os regimentos relativos ao controle ambiental. 

Além de poder propor, executar e participar de planos e projetos que visem o 

monitoramento e o controle da qualidade ambiental, participando, juntamente com 

os órgãos competentes, dos governos Estadual e Federal no controle, vigilância e 

fiscalização da produção, armazenamento, transporte, comercialização, uso e 

destino final de substâncias, bem como do uso de técnicas, métodos e instalações 

que comportem risco, efetivo ou potencial, para a qualidade de vida e do meio 

ambiente. (PREFEITURA DE CAMPINAS, 2015). 

Conhecer a Legislação é fundamental para que o município exerça uma fiscalização 

mais eficiente e, assim, obtenha melhores resultados no combate aos crimes 

ambientais. Partindo deste princípio, a iniciativa de promover um curso de 

capacitação para a Guarda Municipal e para técnicos da Secretaria de Meio 

Ambiente possibilitando-os a realizar a fiscalização ambiental no município, tendo 

como exemplo Ibiúna que é uma cidade vizinha de São Roque. (JORNAL VOZ DE 

IBIÚNA, 2013). 
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1.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão sobre as questões ambientais 

de São Roque indicando a necessidade de uma fiscalização ambiental visando a 

preservação dos patrimônios culturais e das características do município. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

Realizar um levantamento histórico de São Roque e seus principais patrimônios 

diretamente ligados ao meio ambiente indicando suas características históricas e 

atuais. 

Analisar as legislações pertinentes voltadas ao meio ambiente trazendo a 

capacidade e atribuições de um órgão fiscalizador. 

Levantamento de dados para que posam facilitar o órgão responsável a realizar uma 

possível implantação dos serviços de fiscalização ambiental através da capacitação 

de um número suficiente de guardas municipais. 

 

1.3 Justificativa 

 

A cidade de São Roque, vem enfrentando problemas ambientais dos quais estão 

interferindo diretamente os patrimônios históricos, culturais e naturais, pondo-se em 

questão a valorização ambiental na cidade. E para que seja garantida a preservação 

e conservação dos patrimônios que estão diretamente ligados a história da cidade, a 

qualidade de vida e o bem estar do ser humano na região se torna necessário a 

atribuição de um Órgão Fiscalizador que se encaixe nas características da cidade e 

que seja efetivo, disciplinando a sociedade a ter um respeito mútuo com o Meio 

Ambiente e os monumentos históricos naturais.  

A implantação desse órgão fiscalizador ambiental deve assegurar a qualidade e 

preservação do meio ambiente, físico, natural e cultural da cidade, além de 

processar uma fiscalização ambiental em toda região, visando punir os infratores e 

diminuir os crimes ambientais, como maus tratos de animais, queimadas, 

desmatamento, o descarte incorreto de resíduos, no que gera poluição, tal como a 
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contaminação do solo e das águas. Com essas melhorias São Roque terá uma 

valorização econômica, visando alcançar o desenvolvimento sustentável, podendo 

refletir na qualidade de vida da população atual e de gerações futuras 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“A cidade de São Roque foi fundada na segunda metade do século XVII pelo 

bandeirante Pedro Vaz de Barros, mais conhecido como Vaz Guaçu – “O Grande””... 

(CRUZ, 2013, p. 15). 

Inicialmente “São Roque” era uma fazenda que cultivava trigo e 

principalmente vinhedos, naquela época utilizavam-se os trabalhos escravos 

indígenas e logo após por escravos importados da África. 

O fundador do município tinha uma crença religiosa e resolveu nomear a 

cidade de São Roque devido a sua devoção pelo Santo São Roque. Assim que a 

fazenda foi criada, despertaram-se maiores interesses das vindas para essas terras, 

foi então quando o irmão de Vaz Guaçu, Fernão Paes de Barros, seguiu seus 

passos e criou um sitio chamado Casa e Capela do Sitio Santo Antônio.  A Casa 

Capela recebeu esse nome, pois, assim como Vaz Guaçu, seu irmão também era 

devoto a um santo. Popularmente hoje é conhecida como a Capela de Santo 

Antônio e segundo Cruz (2013, p.15): 

 

Atualmente um bem cultural de relevância nacional, tombado pela IPHAN – 

Instituto do Patrimônio Histórico Nacional em 1941. Trata-se de conjunto 

arquitetônico de natureza singular, formado por uma casa-grande e uma 

capela feitas em taipas de pilão, sendo a mais antiga da região. 

 

O desenvolvimento considerável da cidade de São Roque teve início no final 

do século XIX e meados de 1890 com um salto econômico devido à chegada de 

imigrantes italianos responsáveis pela fundação da Têxtil Brasital, uma indústria 

criada por Enrico Dell’ Acqua. Atualmente a área da Brasital tornou-se um patrimônio 

público municipal cultural e educativo tendo como principal referência à biblioteca 

municipal. 

Segundo Santos (1938, apud CRUZ, 2013, p.16): 
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Muitos destes italianos de origem camponesa, além de trabalharem na 

fábrica, foram os responsáveis pela introdução de técnicas agrícolas e 

aperfeiçoamento do plantio de uvas e a produção de vinho na cidade, que 

em pouco mais de 40 anos transformou-se num dos maiores produtores de 

vinhos do estado de São Paulo. 

  

Em 1890 surgiu a época mais forte da viticultura graças aos pioneiros, José 

Casali, Dr. Eusébio Stevaux, engenheiro da estrada de ferro sorocabana, e por 

último o são-roquense Antônio dos Santos Sobrinho conhecido como “Santinhos”. 

Dentre os três somente José Casali investiu em fins comerciais (CRUZ, 2013). 

A maior dificuldade para o crescimento dos comércios e cultura da vinha era 

seu processo de produção, que possuía métodos antigos e muito lentos. Com a 

expansão da região e a caracterização principal de vinhedos, Canguera se tornou o 

principal bairro produtor de vinho da cidade, marco que ganhou ainda mais força 

com o desenvolvimento da 3ª fase da viticultura em São Roque no ano de 1926.  

Oito anos mais tarde impulsionou uma produção mais adequada racionalmente e 

cientificamente, essa nova fase elevou o poder econômico da cidade, pois todos os 

vinicultores foram isentos do pagamento de impostos e obtiveram um projeto de 

assistência técnica, realizado por agrônomos especializados, tendo por objetivo 

ensinar os métodos mais adequados de plantio e colheita da uva permitindo o 

aprimoramento da qualidade do vinho. (FILHO, 2011). 

Esses avanços possibilitaram o crescimento considerável das indústrias de 

vinhos, tendo como consequência a instalação de um posto de Análises. Com isso 

houve a popularização das produções na cidade, fazendo com que São Roque 

ficasse conhecida como A Cidade do Vinho.  

Com o desenvolvimento do vinho próspero a cultura ganha forças, e nos anos 

60, com a facilidade de transporte e comunicação, a valorização imobiliária da 

cidade é impulsionada, tendo reflexo até os dias de hoje. (FILHO, 2011). 

O desenvolvimento, sem devido planejamento, traz inúmeras consequências. 

Com o crescimento imobiliário houve uma desvalorização ambiental, devido à 

grande valorização das terras, isso refletiu diretamente nos agricultores que, faliram 

ou venderam seus terrenos de vinhedos e assim foram aos pouco desaparecendo 

os campos de plantio. 
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Em 1990 São Roque se transforma em Estância Turística gerando melhorias 

para a agricultura, para os processos tecnológicos e para o desenvolvimento. 

Segundo o CENSO (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015) o município 

possui em torno de 86,515 mil habitantes em uma área de 306,9 km² que traz as 

características de uma vegetação nativa original da mata atlântica, uma floresta 

tipicamente latifoliada tropical densa e exuberante nas áreas da cidade. É 

constituída por árvores altas, por arbustos com uma grande variedade de folhas e 

galhos que caracteriza o desenvolvimento das copas. “Em encosta úmida, com o 

desenvolvimento de cipós, samambaias, parasitas, arbustos e arvores de troncos 

finos e altos. Entre suas espécies arbóreas destacava-se o Jacarandá”. 

(PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2009, p.1). 

 

 

Figura 1: Cidade de São Roque 

Fonte: IBGE 

 

Localizada a 60 quilômetros da capital (Figura 1), São Roque tem uma 

vegetação de floresta tropical de planalto um pouco mais seco e com características 

para a comercialização como, por exemplo: 

Peroba, Ipê, Jatobá, Cedro, Canela, Amoreira, Figueira Branca e Pau D’Alho. 
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Devido à intensa degradação das matas nativas primárias, no período colonial, 

atualmente a vegetação encontrada é composta por nativas secundárias e capoeiras 

que estão ganhando espaço, devido à falta de fiscalização sobre a grande extração 

de madeiras na cidade (ROSA. 2011). 

Devido às boas características e a fertilidade do solo da cidade, São Roque 

consegue garantir o sucesso na colheita de frutas, como a uva e a alcachofra, que 

faz com que a cidade, que é estância turística, fique conhecida por suas espécies 

vegetais. (ITAMAR et al., 2010). 

Uma cidade que possui 40% da sua vegetação nativa da Mata Atlântica com 

uma biodiversidade riquíssima, no que facilita as adaptações de espécies de animais 

e plantas necessita de uma fiscalização ao nível de sua importância histórica. 

(CEPAM, 20-?). 

Com o desenvolvimento urbano partes importantes veem sendo degradadas, 

devido à poluição causada direta e indiretamente pelo ser humano. Pode-se 

observar das águas, como no caso, na poluição dos principais corpos d´água do 

município: Rio Aracaí, Rio Carambeí e Rio Guaçú. Essas águas sofrem com desvios 

de esgotos, escoamento de efluentes, assoreamento, erosões e o acúmulo de 

resíduos (ROSA. 2011). 

 

2.1 Patrimônios Ambientais  

 

O meio ambiente está relacionado com todas as interações de ordem física, química 

e biológica, abrigando e regendo todas as formas de vida existente. (BRASIL, 1981), 

dessa forma, pode-se entender que o meio ambiente é extremamente abrangente, 

sendo necessária a subdivisão deste termo, para melhor entendimento e mais 

eficiência na aplicação das questões ambientais.  

A Constituição Federal Brasileira define dessa subdivisão em meio ambiente físico 

ou natural, cultural, artificial e do trabalho (BRASIL, 1988).   

 O meio ambiente cultural é composto de patrimônios e é caracterizado pelas 

sínteses culturais que integram o universo das práticas sociais das relações de 

intercâmbio entre homem e natureza, sendo essa, a subdivisão responsável pela 

área de estudo do trabalho. 
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2.2 Principais Patrimônios Ambientais da cidade. 

 

Os principais patrimônios da cidade, tem grande importância histórica, no que 

culminaram para a caracterização da cidade, a Mata da Câmara, Sitio Santo Antônio 

e a Brasital estão diretamente ligadas a história de São Roque sendo elas 

indispensáveis nos contíguos de sua evolução.   Entre outros patrimônios ambientais 

que a cidade possui, não menos importantes que estes, porém não representam 

uma tradição histórica de grande expressão conforme os citados acima. 

 

2.2.1 Sítio Santo Antônio 

 

Monumento mais antigo da cidade foi uma grande propriedade rural 

construída em 1681 (Figura2), o proprietário do sítio era o fundador da cidade de 

São Roque, Pedro Vaz de Barros, que chegou a exportar 500 sacas de trigo para 

Europa naquela época.  

 

 

 
Figura 2: Altar da Capela do Sítio de Santo Antônio 

Fonte: Thais Fonseca – Viagem UOL 

 

Uma área extensa constituída por uma vegetação secundária que mostra 

visivelmente a intervenção humana na terra, com uma grande quantidade de 
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espécies frutíferas, além de ter dois prédios que são a Casa Grande e a Capela, 

(Figura 3), de Santo Antônio, tem um lago situado em frente à casa principal (Figura 

4). 

 
Figura 3: Capela do século 17, o Sítio de Santo Antônio 
Fonte: Thais Fonseca - Thais Fonseca – Viagem UOL 

 

 

Figura 4: Casa Grande, Capela e Lago do sítio Santo Antônio. 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Roque.  
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Em 1947 o sítio foi adquirido por Mario de Andrade e por ser um monumento 

histórico de grande importância da cidade são-roquense, doou ao Serviço de 

Patrimônio Histórico Nacional. Ao doar o imóvel, o escritor fez a exigência de ser, 

enquanto vivo, o zelador desse patrimônio, pois, tinha a intenção de tornar a Casa 

Grande um local de repouso para os artistas brasileiros (SÃO ROQUE, 2009). 

 Após seu falecimento a família resolveu doar somente os prédios ocupados 

em um terreno pequeno comparado com a dimensão do sítio. Com o passar do 

tempo a propriedade encontrou seu terceiro principal proprietário, Francisco 

Matarazzo Sobrinho, que fez a doação completa para o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, (IPHAN), que se tornou o único responsável pela 

proteção do monumento. Como responsável pela preservação e restauração do 

patrimônio, o IPHAN executou três restaurações da área, uma que durou 

praticamente toda a década de 40 e as outras duas foram em 1965 e no início dos 

anos 90.  

 Em 1965 o interior da capela sofreu uma intervenção para a 
reconstituição dos tabuados do monte tabor. No início dos anos 90 foi 
necessário um novo estudo para a conservação dos elementos decorativos 
da capela que vinham sendo deteriorados pela ação dos raios ultravioletas. 
(PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2009, p.1). 

 

Além da primeira restauração do patrimônio em 1937 que foi descoberta por Lucio 

Costa o arquiteto que foi um dos primeiros a estudar e identificar as manifestações 

de arte genuinamente brasileira encontrada no local antes da restauração. 

Segundo informações de SÃO ROQUE (2009, p.1): 

 

Quando descoberta em 1937, quase metade do prédio da Casa Grande já 
havia ruído, mas ainda houve condições para os técnicos e historiadores 
constatarem os padrões tradicionais característicos dos três primeiros 
séculos de ocupação do planalto paulista: paredes de taipa de pilão; 
armadura da cobertura formada por cumeeira, espigões e frechais apoiados 
ao longo das paredes, caibros que se prolongavam para fora do edifício 
sustentando largos beirais; poucas e pequenas portas e janelas feitas em 
canela e ainda calçadas de pedras irregulares e chão batido. 

 

 Devido à história cultural e por ser um local contemplado por uma beleza 

seminatural com área verde e com um ambiente agradável, a prefeitura junto ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desenvolveu um 

projeto para tornar a área em um ponto de visitação com uma equipe de monitores 

responsáveis por passar as instruções e a história do local, fazendo com que o Sitio 
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Santo Antônio se tornasse um ponto turístico importante e conhecido no estado de 

São Paulo. (IPHAN, 2007). 

 A partir desse projeto, as restaurações começaram a ter o intuito de valorizar 

e despertar ainda mais o interesse dos turistas para visitações. Em 2007 os 

responsáveis, a Prefeitura e o IPHAN, desenvolveram um termo de cooperação 

técnica que tem por objetivo a conservação e revitalização desse monumento 

histórico, artístico e ambiental. 

Segundo a Prefeitura da Estância Turística de São Roque (2009, p.2) rege no 

documento: 

 

O documento prevê a proteção e valorização do Sítio Santo Antônio, a 
execução conjunta ou isolada de projetos, ações ou atividades destinadas 
ao incremento da preservação do patrimônio cultural e turístico regionais. 
Isto se dará por intermédio da utilização, valorização e conservação do sítio, 
tendo em vista a melhoria de vida da população da região e o atendimento 
aos turistas que os visitam. 
Pelo termo, estão previstos ainda a realização de pesquisas, projetos e 
estudos destinados à continuidade da restauração, conhecimento e 
valorização do conjunto arquitetônico tombado, bem como à adequação de 
seus espaços às atividades programadas. 
São colocados à disposição da Prefeitura terrenos e edificações dos 
monumentos, com a finalidade de implantação de ações de estímulo à 
visitação e de programas de uso público. Estão previstos a realização de 
exposições permanentes sobre as origens e importância do conjunto 
tombado; a implantação de atividades, programas ou ações destinadas a 
fomentar, valorizar e divulgar a memória das tradições, da história e do 
patrimônio cultural da região, nas suas diversas áreas de competência. 

 

 Já em relação à equipe de monitores que trabalham no patrimônio, foi 

desenvolvido um curso de capacitação para aprimorar as técnicas e desenvolver os 

conhecimentos em Educação Ambiental e Turismo, visando maior informação e 

conscientização dos turistas, alunos de rede escolar e historiadores interessados. 

 

2.2.2 Brasital 

 

Brasital que é uma junção dos nomes Brasil e Itália, foi fundada em São 

Roque em 1890 por Enrico Dell’Acqua. Umas das primeiras indústrias têxteis do 

Brasil, tinha filiais em Buenos Aires (ARG), Milão (ITA) e Lima (PERU). 



20 
 

Na época a indústria alavancou o desenvolvimento cultural e econômico da cidade 

fazendo com que a Brasital se tornasse um monumento de extrema importância na 

história de São Roque.  

 

  No conjunto arquitetônico de 9600 m² compostos por galpões, eram 
produzidos tecidos de algodão como: brins, papeline, colchas e atoalhados 
que além de serem comercializados no Brasil também chegou a ser 
exportado para o exterior. (PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÌSTICA DE 
SÃO ROQUE, 2009, p.1). 
 

A indústria empregava 80% da mão de obra na cidade alcançando o auge de 

seu desempenho que resultou na abertura de mais três filiais no Brasil, localizadas 

no Rio de Janeiro, São Paulo e Salto.  

 

Com o passar do tempo as atividades da indústria foi diminuindo, até que 
em 1970, a Brasital foi fechada definitivamente. No fim dos anos 80, com a 
ajuda do Governo Estadual, a infraestrutura da Brasital S/A passou a 
integrar o patrimônio público de São Roque. Em 1989, o local começou 
recebeu um novo nome e passou a chamar Centro Educacional e Cultural 

Brasital. (PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 

2009, p.1). 

 

  Após a falência da empresa, houve um abandono da área. Após 17 anos de 

inatividade, no dia 1º de Março de 1987, às 10 horas da manhã, o apito da fábrica, 

que determinava a hora de entrada e saída dos trabalhadores da época, soou 

novamente, e cerca de 3.000 pessoas invadiram a área caracterizando a 

comemoração da posse do monumento histórico pelo povo são-roquense. 

 Hoje a Brasital (Figura 5) é ocupada por salas para eventos e aulas de cultura 

musical, teatral, de dança, ginástica, exposições e sede do departamento de 

Educação e a divisão Cultural, o departamento de Desenvolvimento Econômico, 

Banco do Povo e o Posto de atendimento do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e pequenas Empresas) além da única Biblioteca pública da cidade, Arthur 

Rudel, que ocupa uma área de 1048 m² com livros disponíveis para leituras e 

pesquisas. 
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Figura 5: A Brasital – Salas de aulas e eventos culturais  

Fonte: Prefeitura de São Roque  

 

A área verde do monumento histórico é formada por uma vegetação nativa de 

mata secundária, com trilhas e eucaliptos, com mais de 100 anos de existência em 

uma área de 30 mil metros quadrados. Devido aos espaços e as características 

propícias da vegetação, criou-se a trilha ecológica chamada Caminho das Águas 

(Figura 6) que atualmente está sendo desmatada (Figura 7) pelo mau uso dos 

visitantes e pela poluição que já devastou o rio Aracaí que corta a área da Brasital, 

necessitando ainda mais, uma fiscalização especializada. (CEPAM, 20-?). 

 

 

Figura 6. A Brasital – Trilha Caminho das Águas. 

Fonte: O Autor. 
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Figura 7: A Brasital – Trilha Caminho das Águas. 

Fonte: O Autor. 

O Centro Educacional e Cultural Brasital (Figura 8) também está sofrendo 

impactos negativos, um dos exemplos mais corriqueiros na área é a interferência 

nas trilhas. O resíduo descartado (Figura 9) acaba sendo espalhado para a mata e 

consequentemente interfere no crescimento de novas espécies vegetais, além de 

atrair riscos para a vida dos animais que ocupam a área. A falta de um plano de 

manejo também gera um mau uso da população. 
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Figura 8: A Brasital – Trilha Caminho das Águas 

Fonte: O Autor. 

 

 

Figura 9: Centro Cultural Brasital. 

Fonte: O Autor. 

 

2.2.3 Mata da Câmara 
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Essa área tem característica de vegetação original da Mata Atlântica brasileira 

que é rica em fácil adaptação de milhares de espécies de animais, plantas e 

microrganismos. Segundo CÂMARA MUNICIPAL (2011)... 

 

...é tanta riqueza de vida que a Mata Atlântica brasileira é apontada como 
um dos mais importantes refúgios da biodiversidade em todo o planeta. 
Hoje, mesmo reduzida a apenas 7,3% da sua formação original, a Floresta 
Tropical possui uma enorme importância social e ambiental, considerando 
que para cerca de 70% da população que vive em seu domínio, ela regula o 
fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, controla o 
clima e protege encostas das serras, além de preservar um patrimônio ético, 
cultural, arqueológico e arquitetônico imenso. 

 

Sendo de extrema importância para a cidade por possuir uma vegetação 

nativa e nascente de água potável responsável por abastecer toda a população, o 

Presidente da Câmara da cidade na época exigiu preservação total da área e assim 

surgiu a conhecida Doutrina de 1833 que levava como decreto principal a 

preservação da Mata da Câmara. (CÂMARA MUNICIPAL, 2011). 

Em 1930 a área foi adquirida pela Casa de Lei devido a Revolução Política 

que buscava uma melhor organização para os conselhos administrativos das regiões 

do Brasil, com isso a Casa da Lei como responsável pela área naquele momento 

decidiu nomear a área de Mata da Câmara. Com o passar do tempo, graças à 

preservação de um trabalho conjunto entres os poderes administrativos e a 

sociedade, ocorreram regenerações naturais de espécies enriquecendo ainda mais 

a biodiversidade da área.  

 

 Em 1999, a área foi transformada em Parque Natural Municipal e 1ª 
Estação Ecológica de São Roque, dividida em três limites distintos: o 
Santuário, junto ao maior número de nascentes, área vedada à visitação 
pública; o campo de visitação controlada e a área de lazer, onde a intenção 
é unir o homem e a natureza num clima de respeito mútuo. Hoje parte da 
Mata é também um dos pontos turísticos da cidade, onde foi construída uma 
sede utilizada para aulas de Ecologia e Meio Ambiente. Estudantes, 
ambientalistas e turistas aproveitam o local para fazer caminhadas, elaborar 
pesquisas e contemplar a exuberância da vegetação. (CAMARA 
MUNICIPAL, 2011, p.1) 

 

 Cerca de 40% da malha territorial de São Roque é coberta por Mata Atlântica 

(Figura 10) que é protegida por lei devido à grande devastação que classifica a Mata 

Atlântica entre as cinco biodiversidades mais ameaçadas no ranking mundial. 
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Figura 10: Parque Natural Municipal Mata da Câmara 

Fonte: Viagem Uol 

 

 A Mata da Câmara segundo IBGE (2011, p. 1): 

 

Neste ano, foi apontada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – como um dos “paraísos ambientais” brasileiro e integra as 

Reservas da biosfera tombada pela UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciências – como Patrimônio Natural da 

Humanidade.  

 

2.3 Legislação ambiental. 

 

 A Legislação ambiental brasileira é integrada por normas que criam os direitos 

e deveres dos cidadãos em relação ao Meio Ambiente e a qualidade de vida, 

normas que caracterizam o uso dos recursos naturais como a água, o solo, a fauna 

e a flora, também as leis cuja proteção e consequências das atividades lesivas 

contra os bens naturais. 

 

2.3.1 Constituição Federal. 

 

Considerado um dos sistemas mais abrangentes e atuais do mundo sobre a tutela 

do meio ambiente. (Milaré, 2011). 
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 A Constituição Federal estabelece a defesa do meio ambiente, 

conscientizando as necessidades de aprender a conviver com a natureza em 

sintonia. 

Bem como citado no Artigo 225, pertencente ao título III, Capítulo VI – Do Meio 

Ambiente: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as 

futuras gerações”. 

 

 Sendo assim, a Constituição Federal através dos Incisos VI e VII do Artigo 23 

e no Artigo 235 estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e seus meios de 

formulação e aplicação. 

 

2.3.2 Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

 Instituída através da Lei nº 6938 de 31 de Agosto de 1981, as questões 

ambientais passam a revigorar através de uma abordagem sistêmica pelo Poder 

Público. Sendo que, a mesma é prerrogativa do Governo Federal e a execução e 

administração cabem de responsabilidade dos Governos Estaduais e Municipais. 

Compostas de Princípios que baseiam as ideias fundamentando a política, os 

Objetivos que determinam as finalidades e os resultados que se pretende atingir, as 

Diretrizes que caracterizam a forma que política é conduzida e os Instrumentos que 

define os meios pelos quais a política é colocada em prática. 

 Com isso, segundo o artigo 2º da PNMA tem por objetivo geral: 

 

“Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia a 

vida, visando assegurar no País condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da 

dignidade da vida humana”.    

 

 Para assegurar que o artigo acima seja estabelecido, o Inciso III do mesmo, 

rege o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Considerando o 

meio ambiente como um patrimônio público que deve ser assegurado e protegido 

visando o equilíbrio ecológico, a proteção dos ecossistemas e das áreas ameaçadas 
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de degradação, a preservação da qualidade de vida e a recuperação de áreas 

ameaçadas de degradação. 

 Tendo previsto em lei que, pessoa física ou jurídica que viole as ordens 

administrativas causando qualquer interferência adversa nas características do meio 

ambiente seja ela forma direta ou indireta e que afete a saúde, segurança, bem estar 

da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições sanitárias e 

estéticas do meio ambiente sofrerá sanções nas medidas de sua culpabilidade, 

sendo fiscalizado e estruturado por um sistema citado no artigo 6º da lei 69389/81: 

 

“Os órgãos e entidades da união, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas polo Poder 

Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA”. 

 

2.3.3 Sistema Nacional do Meio Ambiente 

 

 Constituído pelos órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios o SISNAMA tem como finalidade defender e preservar o meio ambiente 

aos princípios previstos na Constituição Federal através de uma estrutura 

administrativa descrita na Lei 6938/81 que dispõe a Política Nacional do Meio 

Ambiente. 
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Figura 11: Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

Fonte: O Autor  

 

2.3.4 Órgão Superior – Conselho de Governo 

 

 O Conselho de Governo tem como finalidade, através de reuniões dos 

Ministros de Estado e dos Secretários especiais que auxiliam o presidente a exercer 

o papel de formular as diretrizes governamentais para o meio ambiente e para os 

recursos naturais. 

 Papel que na prática vem sendo realizado pelo Caráter Consultivo do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 

2.3.5 Órgão Consultivo e Deliberativo – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

 

 Dirigido pelo Ministro do Meio Ambiente, é o maior órgão do SISNAMA, pois é 

composto pelos critérios Geopolíticos que representa os Estados da Federação, o 

Distrito Federal e de Municípios, os critérios Institucionais do qual representa os 

Ministérios, e os critérios Sociopolíticos onde representa a Sociedade Civil 

organizada, além de ter a condição de Conselheiro convidado com integrantes do 
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Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais e da Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio ambiente e Minoria da Câmara dos Deputados, ambos 

com apenas um representante de cada sem direito a voto. (O ECO, 2014). 

Segundo a Redação dada pela Lei nº 8028/90, compete ao Conselho Nacional do 

Meio Ambiente: 

 

“Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos 

ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem 

assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação 

dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de 

obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente 

nas áreas consideradas patrimônio nacional”. 

 

 Com o papel de estipular as normas de proteção ao meio ambiente, referente 

às normas gerais, é exercida a divisão entre Caráter Consultivo que assessora, 

estuda e propõe o conselho de governo a formular diretrizes de políticas 

governamentais para o meio ambiente e para os recursos renováveis e o Caráter 

Deliberativo considerado o mais importante por sentenciar sobre Normas e Padrões 

para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Conforme o Decreto 6792/09 que criou a câmara especial recursal: 

 

“Está dentro do Plenário e tem como objetivo analisar multas e infrações 

administrativas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O que já era exercido pelo 

CONAMA, porém não era regulamentado”. 

  

 

2.3.6 Órgão Central – Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

 

 É a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República que também é 

atribuída na Redação dada pela Lei nº 8028/90. Com fins ao planejamento, a 

coordenação, supervisão e controle, como órgão federal, a política nacional e as 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 
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2.3.7 Órgão Executor – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 

 

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis é 

uma entidade autárquica vinculada ao Ministério do Meio Ambiente cujo propósito é 

de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente. 

 Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade passa a ser 

um Órgão Executor dado na Lei nº 11516/07, atribuindo na função de executar e 

fazer executar a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 

Sendo também responsável direto pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) com a função de implementar, cuidar e gerenciar as Unidades 

de Conservação.  

 

2.3.8 Órgãos Locais. 

 

 Incluído pela Lei nº 7804/89, os órgãos ou entidades municipais responsáveis 

pelo controle e fiscalização das atividades ambientais, nas suas respectivas 

jurisdições. 

No qual a Guarda Municipal Ambiental se enquadrará, por ser um órgão municipal e 

responsável pela fiscalização da cidade conforme citado nas Leis Federais, 

Estaduais e Municipais (Lei Orgânica). 

 

2.4 Lei orgânica municipal. 

 

 Considerando que grande parte dos problemas ambientais e o 

comprometimento da qualidade de vida das pessoas ocorrem nos municípios, o 

melhor meio para um projeto de recuperação, preservação e educação direcionado 

ao meio ambiente é tendo de início nas cidades, onde é mais fácil constatar e 

verificar o cumprimento das leis e principalmente das atividades impactantes na qual 

o município é quem primeiro toma conhecimento dos fatos. E para que essas 

medidas de recuperação, preservação e educação ambiental seja mais bem 
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executada, o município necessita de leis e órgãos internos abrangentes de gestão 

ambiental. 

 No presente caso a cidade de São Roque cuja suas características históricas 

e culturais, está diretamente ligada aos recursos naturais onde necessita de órgãos 

competentes voltados ao meio ambiente.  

Tendo conhecimento das seguintes características, foi atribuído um capítulo voltado 

ao Meio Ambiente na Lei Orgânica Municipal, o que não é suficiente, pois a cidade 

não possui um órgão executivo capaz de desenvolver as leis citadas no capítulo, 

exemplo disso é o artigo 274 que aborda a adição da disciplina ambiental nas 

escolas públicas, junto à conscientização pública para a preservação do meio em 

que se vive. O capítulo do Meio Ambiente mencionado na Lei Orgânica Municipal é 

embasado na Constituição Federal, do qual o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é direitos de todos, impondo-se ao Poder Público Municipal e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

 

2.5 Poder de Polícia 

2.5.1 Conceito de Polícia 

  

O conceito legal foi concebido pelo Artigo 78 do Código Tributário Nacional 

(1966): 

Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 

ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. 

 

O parágrafo único desse artigo considera-se regular o exercício do poder de 

polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 

como observância do processo legal e, tratando-se de atitude que a lei tenha como 

discricionária sem abuso ou desvio do poder. 

Passível de evolução o poder de polícia é progressivo das práticas do Direito. 

No decorrer da história vem ocorrendo transições para o Estado do bem-social, a 
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prova disso é o surgimento das policias especiais, no intuito de cuidar da elaboração 

e aplicação de normas atendendo os negócios do Estado e interesses da 

comunidade com os princípios de manter a ordem, a tranquilidade e a salubridade 

pública. 

2.5.2 Conceito de Polícia Ambiental. 

 

Segundo Machado (2010, p. 350): 

 

Poder de Polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que 

limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

a abstenção de fato em razão de interesses público concernente à saúde da 

população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades 

dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença do Poder 

Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à 

natureza. 

 

Definido como incumbência pelo Artigo 225 da Carta Magna, é exercido 

através dos requisitos da ação tutelar em decorrência ao exercício da tutela 

administrativa do ambiente, sendo prerrogativa do Poder Público, Executivo. 

 As importâncias dos exercícios da Policia Ambiental está ligada as atividades 

lesivas ao ambiente, seja pessoa física ou jurídica.  

 

 No caso, está em jogo à defesa e a preservação do meio ambiente, 

assim como a manutenção da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico 

essencial - tudo em função do patrimônio ambiental (que é público) e do 

desenvolvimento sustentável (que é do interesse da sociedade). (MILARÉ, 

2011, p. 1133). 

 

2.5.3 Quem pode exercer o Poder de Polícia Ambiental. 

 

O poder de polícia ambiental é diferente das formas de poder de polícia, tanto 

em sua natureza quanto em seus métodos. Pode ser exercidos por profissionais 

técnicos capacitados de conhecimento dos aspectos específicos do bem comum, ou 

seja, não precisa ser exercido por policiais profissionais. Segundo Milaré (2011, p. 

1133), “há circunstâncias em que o poder de polícia administrativo ambiental pode e 
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deve ser reforçado por outras modalidades de polícia”, seguindo a delegação 

expressa do Poder Executivo de acordo com os objetivos e métodos de Polícia 

Administrativa. 

A natureza da ação policial ambiental age sobre pessoas e bens em causa, 

sendo ações preventivas, advertências e ações corretivas para coibir as práticas 

infratoras. Porém, para ser eficaz o poder de polícia administrativa ambiental 

necessita de um reforço a serviço da comunidade e na defesa do patrimônio público, 

que é a Educação Ambiental, além da falta de conhecimento e interesse com a 

preservação do ambiente, existem velhos hábitos culturais lesivos com as 

exigências ambientais. Sendo assim, inicialmente deve-se adotar a conduta de 

educar os hábitos ambientais com tolerâncias para reparos e regularizações para 

depois punir com a lei. 

 

2.6 Capacitação dos guardas municipais 

 

 Há exemplo de Ibiúna, cidade vizinha de São Roque, realizou a capacitação 

de 20 Guardas municipais com o treinamento para Agentes Fiscalizadores 

Ambientais.  

 

 O curso, que foi ministrado pelo Cap. Marcos Aurélio Venâncio, 

Comandante da 3º Cia do 1º Batalhão da PM Ambiental, teve um conteúdo 

atualizado sobre as leis que tratam da pesca, caça, desmatamento, maus 

tratos aos animais, entre outros temas. Estas informações são essenciais 

para garantir uma atuação mais efetiva por parte dos órgãos de fiscalização 

no atendimento às denúncias. (VOZ DE IBIÚNA, 2014, p.1). 

 

 O curso foi aplicado na sede da SOS ITUPARARANGA que é uma entidade 

ambientalista, sem fins lucrativos, localizada no município de Ibiúna (SP) e que tem 

como proposito de preservar a represa Itupararanga e promover o desenvolvimento 

sustentável da região. 

  O curso pode ser aplicado em locais particulares ou públicos que 

possibilite seu desenvolvimento adequado. Para São Roque o local da realização do 

mesmo não será problema, pois é possível ser ministrado na Prefeitura, Câmara 

Municipal a exemplo da cidade de Valinhos (SP), escolas públicas e o local mais 
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viável a Brasital por ser um local amplo, de fácil acesso e conter salas para 

desenvolvimento culturais e educacionais. 

 

2.7 Funções da polícia administrativa ambiental 

 

 Polícia administrativa “é também chamada de Polícia Preventiva, e sua 

função consiste no conjunto de intervenções da administração, conducentes a impor 

a livre ação dos particulares à disciplina exigida pela vida em sociedade”. (MORAES, 

2006, p. 1817). 

 No caso das atribuições ambientais das policias, pode ser exercidas pela 

Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civis, Militares e Guardas 

Municipais. Conforme citado no Artigo 144 da Constituição Federal de 88, “Os 

Municípios poderão constituir Guardas Municipais destinadas á proteção de seus 

bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. 

 É de responsabilidade das Guardas Municipais, o patrulhamento da cidade 

principalmente os parques, jardins e patrimônios públicos além de auxiliar os Órgãos 

Executivos do Estado e da União, os Guardas tem total poder em competência 

Municipal atribuído as leis Municipais decretadas pela Secretaria da cidade.  

Com a capacitação de Poder de Polícia Ambiental a Guarda Municipal Ambiental 

terá como competência administrativa (comum) estabelecida pela Constituição 

Federal: 

 Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos, preservar as florestas, a fauna e a flora, registrar, 

acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas. 

 

 Essas atribuições citadas acima competem a União, o Estado, Distrito Federal 

e os Municípios. Além de legislar concorrentemente a União, o Estado e o Distrito 

Federal sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico e 
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responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

2.7.1 Planejamento de fiscalização 

 

 Levando em consideração as frentes necessárias para que a Polícia 

Administrativa Ambiental seja implantada em São Roque, que são as características 

da cidade seguida de sua Lei Orgânica e os métodos de trabalho da Guarda 

Municipal como períodos e escalas criados para melhor exercer suas atribuições. 

 O poder de polícia ambiental operacionaliza-se, por meio de auto infração, 

conforme elencados no Artigo 3° do Decreto 6.514/2008: 

   

 Advertência, multa, apreensão dos animais, produtos e subprodutos 

da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto; suspensão de 

venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade e suas 

respectivas áreas; demolição de obras, suspensão parcial ou total das 

atividades e restritivas de direito. 

 

 A ronda ambiental terá como principal objetivo a prevenção de danos e para 

que seja bem executado, necessitará de uma patrulha eficiente, eficaz, e da 

cooperação para somar esforços na luta contra a poluição e a degradação do meio 

ambiente tendo como conduta a conscientização dos atos para que de forma 

organizada sejam aplicadas multas e medida de compensação aos danos causados 

em última instancia. 

 

2.8 Administração Financeira 

 

 Conforme os desenvolvimentos da Guarda Municipal Ambiental serão 

necessários encargos financeiros para equipamentos básicos e possíveis melhorias 

visando resultados qualitativos e o crescimento do órgão na região. Algumas 

despesas decorrentes da execução serão suportadas por verbas próprias, visto que 

no artigo 17Q da lei 10.165 de 2.000: 

 



36 
 

“É o IBAMA autorizado a acelerar convênios com os Estados, os Municípios 

e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização 

ambiental podendo repassar-lhes parcelas da receita obtida com a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental”. 

 

 Conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental tem função de regular o 

exercício do poder de polícia para controlar e fiscalizar ações potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 

 A prefeitura também tem responsabilidades com os órgãos locais, no caso, se 

enquadra as atribuições de fornecer as fardas, viaturas, motos e entre outros 

utensílios de trabalho.  Além dos salários que continuaram vinculados com a Guarda 

Municipal sendo contemplados com as bonificações disponibilizadas através das 

Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Considerando o projeto apresentado, a cidade de São Roque que possui 

características importantes para a fauna e flora brasileira, tendo como mata nativa 

original da Mata Atlântica também possui patrimônios históricos, artísticos, culturais 

e ambientais que determinaram a evolução histórica da região. Assim como o Brasil 

enfrenta uma crise ambiental, São Roque também sofre, principalmente com a falta 

de Educação Ambiental que consequente gera degradações a essas características 

originais.  

 Devido à extensa área verde que a cidade possui, está sujeita à um alto 

índice de queimadas na região, a incidência de incêndios é maior principalmente em 

uma cidade que não possui fiscalização e educação ambiental. O corpo de 

bombeiros da cidade se mobiliza com as denúncias sobre os focos de incêndios, 

embora nem todos os moradores ou cidadãos que passam pela área realizam as 

denúncias, alegando não adiantar porque elas não são atendidas. Em defesa dos 

bombeiros, que atendem todas as ocorrências quando possível, pois quando há 

muitas ocorrências é realizada uma avaliação de risco dando prioridade para as 

ocorrências mais agravantes e com riscos de morte por não ter uma equipe que 

suporte o número de ocorrências elevado, pois a base de São Roque é responsável 

por mais quatro cidades, sendo elas Mairinque, Araçariguama, Alumínio e Ibiúna 

(JORNAL DA ECONOMIA, 2015). 

 Desde o desenvolvimento industrial a cidade vem sofrendo calada essas 

degradações, no que altera a qualidade de vida de todos e principalmente no bem 

estar da sociedade. 

 Por isso, o seguinte trabalho tem o objetivo demonstrar a importância que 

essa área verde, que os patrimônios históricos, artísticos, culturais e ambientais 

possuem com a qualidade do ar que consequentemente está ligado à nossa saúde, 

tranquilidade e bem estar. E que a maneira de mantermos essas características é 

preservando as área verdes, conservando os patrimônios e apoiando a evolução de 

um órgão fiscalizador ambiental atribuído a Guarda Municipal, que terá como 

necessário um posto administrativo que irá funcionar como a sede da Guarda 

Municipal Ambiental onde serão realizadas as denúncias, os planos de ações na 
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fiscalização da região, as escalas e carga horária de serviço, registros de 

ocorrências, recolhimento das multas e aplicação das sanções administrativas. 

  No desenvolvimento administrativo, a base terá o auxílio do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente (CONDEMA) de São Roque, que é um órgão criado 

com fins de criar um mecanismo para aumentar a consciência e promover mudanças 

de hábitos e comportamentos com o Meio Ambiente, além de unir os órgãos 

públicos, setores empresariais e políticos e as organizações da sociedade civil no 

combate e na busca de soluções para o uso dos recursos naturais e para os danos 

ambientais... (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 20-?). 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (CONDEMA) está ligado à fiscalização 

ambiental na cidade, pois tem como função opinar e assessorar o Poder Executivo 

Municipal que no presente estudo se enquadra a Guarda Municipal Ambiental, a 

Prefeitura, suas secretarias e o Órgão Ambiental Municipal, nas questões 

relacionadas ao meio ambiente (MILARÉ, 2011). 

 As competências do CONDEMA é também um fórum para tomada de 

decisões no caráter deliberativo, consultivo e normativo, no que cabe também ao 

conselho, propor a política ambiental do município e fiscalizar o seu cumprimento, 

analisar e, se for o caso, conceder licenças ambientais para atividades 

potencialmente poluidoras em âmbito municipal (apenas os conselhos estaduais de 

São Paulo e Minas Gerais possuem essa competência), promover a educação 

ambiental, propor a criação de normas legais, bem como a adequação e 

regulamentação de leis, padrões e normas municipais, estaduais e federais, opinar 

sobre aspectos ambientais de políticas estaduais ou federais que tenham impactos 

sobre o município, receber e apurar denúncias feitas pela população sobre 

degradação ambiental, sugerindo à Prefeitura as providências cabíveis, além de 

cada município poder estabelecer as competências do seu Conselho de acordo com 

a realidade local (MACHADO, 2010). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com todas as informações citadas no trabalho, é de extrema importância a 

patrulha ambiental na cidade, para preservar, monitorar e punir os infratores 

mantendo a qualidade e segurança de vida da população e dos patrimônios 

históricos, culturais e ambientais. 

Além de desenvolver a Educação Ambiental no que influencia as boas 

práticas ambientais gerando um desenvolvimento sustentável. 
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