
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 07 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 01/10/2021 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 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. 

RALPH LOPES DE FIGUEIREDO iniciou a leitura da ATA da reunião anterior, que foi aprovada 

pelos presentes. Prosseguindo a pauta, o Sr, FERNANDO falou sobre a licitação do Plano de 

Manejo, onde explicou que não houve tempo hábil para um andamento maior. O COMDEMA irá 

solicitar acesso à minuta, onde o arquivo deverá ser mantido pelos Conselheiros como sigiloso entre 

eles. Após o acesso, será pauta da próxima reunião. Prosseguindo, referente ao acesso aos processos 

de Licenciamento Ambiental Municipalizado, foi explicado pelo conselheiro RALPH que Porto 

Feliz trata apenas de procedimentos relacionados a Baixo Impacto, de atividades que possuem 

licenciamento simplificado na CETESB (por meio digital), onde via de regra para estas atividades 

não há corte de árvores ou supressão de vegetação, sendo licenciados os 158 CNAES da 

CONSEMA 01/18. Em municípios onde não há licenciamento a nível municipal, estas atividades 

possuem um procedimento online via CETESB para concessão da licença, pelo Via Rápida 

Ambiental. Em Porto Feliz, as atividades de baixo impacto possuem processo físico, havendo 

vistoria e afins, para verificação local. Foram citadas as três licenças emitidas neste ano de 2021 até 

o momento, a saber: A.L.S. MARINS ASSISTÊNCIA INDUSTRIAL – EPP (usinagem, tornearia e 

solda), MARCENARIA PAULINHO MÓVEIS (fabricação de móveis de madeira) e LYMIN DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (serralheria). Ficou acertado de que o COMDEMA 

precisa ficar atento aos procedimentos envolvendo atividades de alto impacto (os quais ultrapassam 

a linha do licenciamento municipalizado), estes sim mais complexos e que devem ser motivo de 

avaliação. Um exemplo seria o caso Boa Vista, de impacto significativo. Prosseguindo a pauta, o 

SAAE ficou de apresentar informações sobre a regulamentação do PSA, mas não está presente na 

reunião. O Sr. GUILHERME deixou registrado seu protesto, pois não houve presença tanto do 

Titular como do Suplente. Quanto a aquisição dos veículos, FERNANDO explicou que os trâmites 

de licitação estão em andamento e que salvo engano o valor gira em torno de 150 mil reais, onde 

cerca de 80 mil serão oriundos do Fundo de Meio Ambiente. Referente à Brigada de Incêndio, a 

área urbana é mais facilmente atendida, mas a área rural fica prejudicada pelas próprias condições 

geográficas. BRENO falou sobre a possibilidade de existência da Brigada Rural, onde FERNANDO 

citou ser difícil ter o apoio e participação da população rural, que em sua maior parte não entende a 

importância de participar. FERNANDO sugeriu ainda que as empresas que possuem cultivo na 

região poderiam ter suas brigadas estendidas para atender aos bairros rurais próximos. Informou 

ainda que o Prefeito pediu para ser realizado um estudo a fim de combater o plantio excessivo de 

Eucalipto no município, onde BRENO concordou com a importância da questão, onde apesar de 

acreditar que o Eucalipto ainda é menos agressivo do que a cana-de-açúcar, a questão deve ser 

verificada. TEREZINHA perguntou sobre a questão da multa de queimadas, onde FERNANDO 

explicou que há previsão legal sim para a aplicação de multas. TEREZINHA falou sobre a 



 

importância da questão, uma vez que os animais que ali vivem não podem saia há tempo, e não é 

justo que uma multa possua ganho de recurso onde vidas foram tiradas. EDNÍLSON explicou que a 

questão das multas envolve as ações declaradas nos Autos do Processo da Multa, onde a JARIA 

precisa julgar conforme a documentação inserida no processo; que os casos onde os recursos foram 

deferidos, houve fundamentação documental. EDUARDO falou sobre os aplicativos que auxiliem 

na divulgação e interação da população com as questões ambientais, que mandou o link no grupo 

para todos darem uma olhada na ferramenta, que pode ser pensada em uma forma similar em Porto 

Feliz, para a população auxiliar e participar da questão mais ativamente. Prosseguindo a pauta, 

referente a normatizar os pedidos do Conselho, discutiu-se no sentido de haver sempre uma 

comunicação oficial. TEREZINHA sugeriu que haja maior discussão sobre a questão climática, a 

ser inserida na próxima reunião. Conforme calendário de primeira sexta-feira do mês, a próxima 

reunião ordinária ficou marcada para o dia 05 de Novembro, 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 PRESENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes AUSENTE 

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 AUSENTE 

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 AUSENTE 

Suplente Andressa Regina Tomaz PRESENTE 

Associação 

Comercial 

Titular Eduardo Santinon PRESENTE 

Suplente Francine Sampaio Cernichiaro AUSENTE 

Instituição de 

Classes 

Titular Terezinha M. F. B. Debrassi PRESENTE 

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: 

Sr. FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

 


