
 

 

ATA 03/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA nº 12 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 04/03/2022 

 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, em ambiente 

virtual via aplicativo Google Meet, às 10:00 horas, horário da primeira convocação, 

foram abertos os trabalhos do Conselho de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA, em Reunião Ordinária, pelo Sr. GUILHERME CIAMPOLINI ROCCO, 

Presidente do Conselho. Verificado que havia quórum, o Sr. GUILHERME iniciou a 

reunião onde todos os presentes consentiram na aprovação da ATA da Reunião 

anterior, lida previamente. Prosseguindo foi definido que o horário de início das 

reuniões do COMDEMA passará a ser às 09:00h. A convidada, Sra. Karen, exibiu 

slides e explicações sobre o programa Município Verde Azul, onde já fora passado 

para a mesma todas as ATAs, Convocações e afins exigidos pelo Programa. 

Referente às ações para pontuar no MVA, a Sra. Karen irá enviar modelos e itens 

para o Presidente do COMDEMA via e-mail para andamento das ações deste 

Conselho em prol de pontuarmos no referido Programa, para verificação de tais 

itens de acordo com as demandas municipais. Criação de Câmara Técnica e 

elaboração de Resoluções são exemplos de questões que pontuam no MVA e que 

serão discutidas nas reuniões posteriores. Sobre o Conselho Gestor da APA, o 

Conselheiro Ralph informou que a Administração está estudando criar um único 

Conselho Gestor das APA’s, englobando tanto a APA Avecuia quanto a APA 

Engenho d’Água, tendo em vista que a Lei Complementar 215/19 revogou as leis 

específicas de ambas as APAs, de forma que atualmente ambas são geridas pela 

mesma lei. Anteriormente haviam leis separadas para cada APA e cada lei exigia 

um conselho gestor, porém com a revogação destas, fica a LC 215/19 como 

regente da questão. Os membros do COMDEMA consentiram com a ideia de um 

Conselho único legalmente válido, onde a participação de um integrante do 

COMDEMA é de suma importância. Sobre a questão de participação do público, o 

COMDEMA irá enviar um Ofício ao setor de Tecnologia da Informação da 

Prefeitura, solicitando auxílio na questão técnica para que seja possível 

operacionalizar que pessoas possam assistir a reunião de forma online. Sobre as 

atividades da Educação com o Instituto Raquel Machado, as Conselheiras Vanessa 

e Lígia contaram que o projeto direciona as atividades ao 7º ano escolar, devido às 

habilidades relacionadas à faixa etária. A Educação enfrentou alguns empecilhos 

devido a problemas de organização do Instituto, que cancelou visitas de última 

hora, causando transtornos e atraso na capacitação dos docentes. O Instituto 

anunciou a contratação de uma pessoa específica para fazer a ponte entre a 

Prefeitura e o Instituto, o que facilitará muito as troca de informações e 

agendamento dos cronogramas. Acertando essas questões, o Projeto tem tudo 

para prosperar. O Sr. Guilherme perguntou sobre a relação da prefeitura com o 

instituto e se há algum incentivo por parte da prefeitura. A conselheira Ligia relatou 

também que pediu informações ao SAAE para o trabalho de educação ambiental 



 

para a semana das águas e não houve retorno; o Sr Guilherme ficou de enviar 

ofício para o SAAE para obter as informações. Sobre o TCRA, não houve retorno 

do SAAE. O Sr. Guilherme mencionou que o Sr. Ricardo (proprietário da queijaria 

Rima) tem interesse na criação de uma bacia leiteira no município para suprir a sua 

demanda, e que seria uma alternativa agregadora de valor econômico para o 

município. Conforme calendário de primeira sexta-feira do mês, a próxima reunião 

ordinária ficou previamente marcada para o dia 01 de abril de 2022, às 09:00 h. 

Segue a lista de presença. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LISTA DE PRESENÇA 
 

ENTIDADE MEMBRO NOME PRESENÇA 

Diretoria de Meio 

Ambiente 

Titular Ralph Lopes de Figueiredo PRESENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes AUSENTE 

Diretoria de Agric. 

e Des. Econômico 

Titular Ednílson de Jesus Macedo AUSENTE 

Suplente Ettore Peggion AUSENTE 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

Titular Cinthia Guilger Portes PRESENTE 

Suplente Tiara Florentino R. Otávio AUSENTE 

Diretoria de 

Educação 

Titular Vanessa de M. L. dos Santos PRESENTE 

Suplente Lígia Souza Guido PRESENTE 

Entidade 

Ambientalista 

Titular Renata Rodrigues dos Santos PRESENTE 

Suplente Andressa Regina Tomaz AUSENTE 

Associação 

Comercial 

Titular Eduardo Santinon PRESENTE 

Suplente Francine Sampaio Cernichiaro AUSENTE 

Instituição de 

Classes 

Titular Terezinha M. F. B. Debrassi AUSENTE 

Suplente Luiz Antônio de P. Nunes AUSENTE 

Associações de 

Amigos de Bairros 

Titular Guilherme C. Rocco PRESENTE 

Suplente Debora Hidalgo E. Rocco PRESENTE 

Instituições Educ. 

de Ensino Superior 

Titular Breno Augusto de C. Boro PRESENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 
 

Convidados presentes: 

 

FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

KAREN HELENA NÓBREGA DA SILVA – Interlocutora do Programa Município Verde Azul 


