
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 09 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 03/12/2021 

 

Aos três dias do mês de dezembro 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. GUILHERME 

agradeceu a presença do Superintendente do SAAE, Sr. GUSTAVO INTERLIK, ao qual 

solicitou um breve relato da situação atual de água no município, assim como informações 

do TCRA e a regulamentação do PSA. GUSTAVO diz que, em relação ao TCRA, está tudo 

praticamente pronto, e assim que sair o ano fiscal de 2022 já será dado o devido andamento 

nesse TCRA. Explicou que não foi possível fazer antes pois a pandemia impactou no 

orçamento do SAAE, onde se tem 10% de déficit e o que se arrecadou foi somente o 

suficiente para custos da Autarquia. Para os investimentos em poços profundos, houve verba 

da Prefeitura. Quanto ao PSA, a organização deste passará por avaliação interna do SAAE, 

adiantando que o COMDEMA terá grande participação na questão. GUILHERME pediu 

uma cópia do TCRA, onde GUSTAVO disse que enviará de forma digital aos membros do 

COMDEMA. O conselheiro BRENO sugeriu manter 3 anos de monitoramento das mudas 

para maior efetividade e garantia de crescimento, onde GUSTAVO disse que vai acatar, sem 

problemas. GUILHERME perguntou sobre a porcentagem de uso do Avecuia e como está a 

situação atual, onde GUSTAVO disse que isso não vem de agora. Hoje temos seis poços com 

mais cinco em execução, com previsão para início de atividade em fevereiro. Estima-se que 

em 2022, com todos os poços em funcionamento, eles farão um maior trabalho, deixando o 

Avecuia com fôlego para se recuperar. GUILHERME questionou sobre a durabilidade dos 

poços, pois imagina que em um tempo eles podem se esgotar. GUSTAVO diz que em Porto 

Feliz há bolsões de arenito com capacidade de recarga mais rápida e que, neste caso destes 

poços, levaria milhares de anos para esgotar. Disse ainda que o SAAE tem projetos para 

captações superficiais, da região do Engenho d’Água e do Faxinal. BRENO diz achar 

interessante o fato da região de tais projetos ser um latifúndio, onde seria legal conversar 

sobre a recuperação das suas APP’s. GUSTAVO disse que a qualidade da água desses locais 

é boa, facilitando o trabalho, onde BRENO argumentou ter reflexo da agricultura local, com 

provável presença de fosfato e afins. DÉBORA perguntou quando os poços que estão 

perfurando ficam prontos, onde GUSTAVO disse ser no final de fevereiro. DÉBORA 

perguntou, a respeito do TCRA, se o reparo no cercamento que foi destruído pelas ações 

anteriores está previsto nesse trabalho. GUSTAVO diz precisar verificar quando a isso e 

depois retorna, onde BRENO diz que acredita que está previsto sim. GUILHERME disse 

que o COMDEMA precisa começar a prestar atenção também no Engenho d’Água. Sobre 

essa captação do Engenho, GUSTAVO disse que o DAEE dará prioridade à questão, onde 

possivelmente na metade do ano que vem estará fornecendo. O Conselheiro EDUARDO 

perguntou sobre o rodízio, que não está sendo cumprido de acordo com o cronograma. 



 

Quanto a isso, DÉBORA denunciou o condomínio Portal dos Bandeirantes 2, onde diz haver 

muito desperdício de água. GUSTAVO explicou que o racionamento começou com 12 horas, 

passou para 24 horas e evoluiu para a situação atual. Informou que quando o fornecimento 

para é por que simplesmente não há mais água, não é por vontade própria do SAAE. 

Passado um ano de estiagem, ainda se vê pessoas que “varrem calçadas com água”; uma 

parte da população não aceita orientação. DÉBORA perguntou sobre o uso na agricultura e 

nas indústrias, onde GUSTAVO diz que o DAEE fiscaliza a agricultura, mas o SAAE já 

pegou usos irregulares também. As indústrias quase todas possuem poços particulares. 

Prosseguindo, sobre a empresa vencedora do Plano de Manejo, DÉBORA diz ter 

informações, que é uma empresa relativamente pequena mas com um grande acervo técnico, 

onde provavelmente não terão dificuldades em executar a tarefa. Fernando diz que farão 

uma reunião com eles, onde o COMDEMA já é convidado a participar. DÉBORA diz ter 

conversado na câmara, para marcar de fazer uma visita e entender como eles fazem as 

transmissões no youtube, para ver o que é necessário, quanto a equipamentos, programas, 

tipo de internet e afins. Depois precisa ver essa ideia com o pessoal da comunicação da 

prefeitura. Quanto a participação do COMDEMA no Plano de Manejo, a DÉBORA irá 

acompanhar juntamente com o RALPH as ações. Quanto ao remanescente do Fundo de 

Meio Ambiente e novos projetos, a DÉBORA pode ir até a Secretaria e conversar a respeito, 

trazendo mais detalhes na próxima reunião. TEREZA pergunta sobre a quantidade de 

nascentes, onde TIARA diz ter ouvido falar no projeto SOS Avecuia, mas não sabe detalhes 

de como foi. VERÔNICA diz que o site do MapBiomas é bem completo, possuindo dados 

de nascentes e afins. Disse ter ficado surpresa positivamente com a diferença em relação ao 

verde em Porto Feliz nos últimos 20 anos, onde é perceptível um aumento, uma coisa boa 

que ninguém fala. Sobre o COMDEMA funcionar também como o Conselho Gestor da APA, 

é preciso verificar com o Jurídico se isso é possível legalmente, mas a ideia traria certas 

facilidades. Sobre a questão dos PEVS, não houve tempo hábil para verificar o retorno com 

o LUCAS e ficará para a próxima reunião. Mas resumidamente a ideia é tornar a 

Cooperativa responsável e abrigar os PEVS em pontos comerciais, como supermercados, 

para maior facilidade da população e cuidados com o equipamento. Conforme calendário de 

primeira sexta-feira do mês, a próxima reunião ordinária ficou previamente marcada para o 

dia 07 de janeiro, 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 PRESENTE 

Suplente Tiara Florentino R. Otávio PRESENTE 

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 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 PRESENTE 
 

Convidados presentes: 

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

RAQUEL MACHADO – Instituto Raquel Machado  

VERÔNICA – Instituto Raquel Machado  


