
 

 
 

ATA 12/2022 – REUNIÃO ORDINARIA nº 21 
Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 02/12/2022 
 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, em ambiente virtual via 

aplicativo Google Meet, às 09:00 horas, horário da primeira convocação, foram abertos os 

trabalhos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em Reunião 

Ordinária, pelo Sr. GUILHERME CIAMPOLINI ROCCO, Presidente do Conselho. Verificado 

o quórum, a ATA da última reunião foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Todos 

os presentes concordaram que próxima reunião seja marcada para 27 de dezembro de 

2022 para que todos os novos membros possam participar com tempo para se organizarem. 

Guilherme informa que no grupo de WhatsApp do Comitê de Acompanhamento do Plano 

de Manejo da APA do Avecuia, viu o pedido do Sr. Homero para que houvesse um link 

entre o Sr. Abibe e os responsáveis pelo plano de manejo para que não haja contradições, 

nem hiatos, entre o plano de manejo e  a minuta da Lei das APAs, em elaboração. Ralph 

afirmou que está definido que o Sr. Abibe fará as adaptações necessárias. Guilherme 

afirmou que Seria de vital importância que o grupo de acompanhamento tivesse acesso a 

atual minuta da lei das APAs, também pelos motivos acima. Débora e Ralph informaram 

que o perímetro da APA do Avecuia já está definido e na atual configuração chega até a 

Avenida Monsenhor Seckler. Sobre o Próximo assunto, o Termo de Referência para 

contratação do Plano de manejo da APA do Engenho D’água, Guilherme perguntou como 

estava o processo e pediu para que Fernando atualizasse a todos no grupo de WhatsApp.  

Sobre as sugestões feitas na última reunião, Guilherme citou a atualização do estatuto do 

COMDEMA que é dos anos 90 e que os próximos membros devem se dedicar a sua 

atualização. Todos concordaram. Guilherme, citando críticas feitas ao COMDEMA na última 

reunião, afirmou que o grupo pode ter ficado aquém das necessidades do município, mas 

ficou muito além das expectativas de todos em relação a ele. Que por uma feliz 

coincidência, nosso mandato ocorreu durante a elaboração do plano diretor, e assim 

pudemos atuar. Guilherme afirmou que a recomendação para que a próxima gestão 

consiga assistência jurídica e técnica para ter mais efetividade em suas ações e consultar 

outros conselhos de meio ambiente que estejam sendo bem-sucedidos. Débora afirmou 

que não tivemos sucesso em relação ao município Verde e Azul e não houve nenhuma 

resolução. Guilherme sugeriu a recomendação que o próximo grupo se inteire das 

necessidades do programa em questão, pois trata-se de um programa que gera recursos 

financeiros. Débora ficou à disposição para apresentar especialista no assunto. Ralph 

afirmou que Hiago agora coordena o programa no município e pode ser colocado como 

contato. Débora afirmou que o Rotary Club também tem um programa que deve ser 

integrado ao esforço, Tereza sugeriu consulta ao grupo de Campinas que tem tido sucesso 

no projeto. Tereza afirmou que esse deve ser um programa do Município. Guilherme 

lembrou que a pressão sobre o SSAE para que cumpra suas obrigações deve continuar.  

Tereza afirmou que todas as grandes questões do município foram discutidas e o conselho 

se posicionou, o próximo passo é deliberar. Guilherme afirmou que fomos a infância do 

COMDEMA que está pronto para amadurecer. Todos concordaram. Todos se despediram 

com votos de feliz ano novo. Segue a lista de presença. 



 

 

GUILHEME CIAMPOLINI ROCCO 
Presidente do COMDEMA 

 
 

LISTA DE PRESENÇA 
 

ENTIDADE MEMBRO NOME PRESENÇA 

Diretoria de Meio 
Ambiente 

Titular Ralph Lopes de Figueiredo PRESENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes - - - 

Diretoria de Agric. 
e Des. Econômico 

Titular Ednílson de Jesus Macedo PRESENTE 

Suplente Ettore Peggion - - - 

Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 

Titular Cinthia Guilger Portes - - - 

Suplente Tiara Florentino R. Otávio - - - 

Diretoria de 

Educação 

Titular Vanessa de M. L. dos Santos - - - 

Suplente Lígia Souza Guido PRESENTE 

Entidade 

Ambientalista 

Titular Renata Rodrigues dos Santos - - - 

Suplente Andressa Regina Tomaz PRESENTE 

Associação 

Comercial 

Titular Eduardo Santinon PRESENTE 

Suplente Francine Sampaio Cernichiaro - - - 

Instituição de 
Classes 

Titular Terezinha M. F. B. Debrassi PRESENTE 

Suplente Luiz Antônio de P. Nunes - - - 

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 - - - 
 
Solicitantes presentes: 
Não houve solicitantes 
 
Convidado: 
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA 
 


