
 

 

ATA 01/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA nº 10 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 07/01/2022 

 

Ao sétimo dia do mês de janeiro 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. HOMERO ANTUNES AMBROSIO iniciou a leitura da ATA da reunião 

anterior, que foi aprovada pelos presentes. Prosseguindo a pauta, o Sr. GUILHERME fez a 

leitura da pauta da reunião, onde a Sra. Debora pediu a palavra e narrou que a avaliação do 

CONDEMA funcionou bem no ano anterior, porém, relatou as dificuldades em conseguir as 

informações junto aos departamentos públicos. O Sr. Homero mencionou que houve um 

grande avanço para a cidade e o CONDEMA conseguiu desempenhar muito bem seu papel. 

A Sra. Debora relatou sua busca por informações sobre a transmissões das reuniões do 

CONDEMA ao vivo pela Web, e concluiu que as condições e equipamentos não permitem 

por enquanto essa possibilidade. Entretanto, relatou sobre a possibilidade de transmitir via 

aplicativo Google Meet, aceitando um número de participantes inscritos previamente com a 

possibilidade de silenciar os microfones dos não membros, durante a reunião. O Sr. 

Guilherme aduziu que é uma obrigação do CONDEMA transmitir as suas reuniões, uma vez 

que as mesmas são públicas. Sobre o TCRA, discutido na reunião anterior, relatou que o 

SAAE o enviou, fez uma explanação sobre o anterior e apontou algumas possíveis falhas do 

atual, observando que é necessário discutir com o SAAE, para correção do mesmo. Ficou 

consignado entre os membros do Conselho que a Sra. Debora se reunirá com o Superintende 

do SAAE, para que seja corrigido. Também foi debatido assunto dos PEVS, e sobre 

possibilidade de a Cooperativa ser responsável pela operação sendo que há a necessidade de 

alinhar com o Secretário Lucas. O Sr. Eduardo discorreu sobre a necessidade de um trabalho 

de conscientização da população começando pelas escolas sobre a reciclagem e os PEVS, a 

Sra. Renata falou sobre a possibilidades de se fazer palestras nas escolas, sobre o tema 

reciclagem. A Sra. Debora relatou o recebimento, em nome do conselho, de denuncia de 

perfurações não autorizadas de poços artesianos e informou que existe a possibilidade de 

contaminação, dado acidente anterior com vazamento de hidrocarbonetos em local próximo. 

O Sr. Homero narrou que a fiscalização ambiental deverá fazer a devida fiscalização desses 

poços e ficou decidido que a denúncia será encaminhada à Secretaria do Meio Ambiente. O 

Sr. Guilherme também relatou o recebimento de oficio enviado pela funcionária Ana 

Carolina (bióloga), o qual será encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente. Conforme 

calendário de primeira sexta-feira do mês, a próxima reunião ordinária ficou previamente 

marcada para o dia 04 de fevereiro de 2022, às 10:00 h. Segue a lista de presença. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

LISTA DE PRESENÇA 
 

ENTIDADE MEMBRO NOME PRESENÇA 

Diretoria de Meio 

Ambiente 

Titular Ralph Lopes de Figueiredo AUSENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes PRESENTE 

Diretoria de Agric. 

e Des. Econômico 

Titular Ednílson de Jesus Macedo PRESENTE 

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 AUSENTE 

Suplente Lígia Souza Guido AUSENTE 

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 AUSENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 
 

Convidados presentes: 


