
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 08 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 05/11/2021 

 

Aos cinco dias do mês de novembro 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. HOMERO AMBROSIO ANTUNES iniciou a leitura da 

ATA da reunião anterior, que foi aprovada pelos presentes. Prosseguindo a pauta, o Sr. 

GUILHERME explanou que a Sra. DÉBORA apenas conseguiu acesso à minuta relacionada 

ao Plano de Manejo “aos 45 do segundo tempo”, registrando que não houve boa vontade do 

setor para fornecer a documentação com agilidade. DÉBORA contou sobre as dificuldades 

que encontrou para conseguir acesso à minuta, apenas obteve o acesso um dia antes da 

publicação. Argumentou que o COMDEMA precisa ter acesso aos documentos que solicita 

com maior antecedência, para que seja possível uma boa avaliação. HOMERO disse 

acreditar que há um excesso de zelo por parte do setor sobre os documentos oficiais, onde 

GUILHERME diz entender, mas esclarecendo que o COMDEMA está aqui para ajudar, não 

havendo necessidade de receio. DÉBORA fez alguns apontamentos, como o prazo para a 

visita facultativa, que coincidiu parcialmente com o feriado, o que deixa o tempo apertado 

para a participação de empresas. Perguntou também sobre o Conselho Gestor da APA, onde 

HOMERO explicou que tão logo saia o Plano de Manejo, será criado seu Conselho Gestor, 

assim como seu respectivo Regimento Interno. DÉBORA sugeriu que o COMDEMA possa 

funcionar também como o Conselho Gestor da APA, o que aceleraria os procedimentos 

formais e também a funcionalidade de gestão. HOMERO disse que irá verificar tal 

possibilidade com o setor jurídico. DÉBORA continuou seus apontamentos, comentando 

sobre a equipe técnica, onde a redução das exigências pode ser muito trabalho para poucas 

pessoas. HOMERO explicou que isso é “amarrado” com o Acervo Técnico, onde se garante 

uma boa equipe, dizendo ainda que todos estão convidados para acompanharem, dia 8 

próximo, a licitação – tomada de preços. Decidiu-se que a Conselheira DÉBORA 

acompanhará representando o COMDEMA. TERESINHA recomendou ter por escrito o 

motivo do COMDEMA não ter acesso fácil aos documentos. O Conselheiro RALPH citou 

as duas licenças ambientais de baixo impacto emitidas neste período, de WESLEY DE 

PAULA BISPO (serralheria) e da ECO-PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS 

(fabricação de embalagens de papel). Sobre a questão do SAAE, GUILHERME solicitou à 

Conselheira CINTHIA, representante do SAAE no COMDEMA, sobre as respostas do 

Superintendente do SAAE às questões do COMDEMA. CINTHIA solicitou então a palavra, 

dizendo que o Sr. GUSTAVO (Superintendente do SAAE) lhe passou que, sobre o TCRA 

(Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental), será publicado em Janeiro. Sobre o 

PSA (Programa de Pagamento por Serviços Ambientais), o Sr. GUSTAVO não deu um prazo 

para sequencia. GUILHERME falando sobre o TCRA do SAAE, argumentou que desde 

2015 a autarquia vem prorrogando suas obrigações e que não há mais desculpas para atraso 

concluiu afirmando que, Caso esse plantio não se cumpra o prazo prometido pelo 



 

Superintendente, o COMDEMA deverá agir,  e que se o SAAE não consegue cumprir, que 

contrate quem o faça, afinal,  com o aumento da barragem, a cheia levou cercas e árvores, 

mas o SAAE não tomou providências. HOMERO concordou em elaborar um ofício ao 

SAAE com prazo para resposta; ofício este pedindo respostas e documentação, onde 

HOMERO disse que falará com o GUSTAVO para ter respostas. Sobre o PSA, ainda há um 

longo caminho para a sua normatização, onde para sua conclusão, necessita estar bem 

vinculado ao SAAE. PEDRO (convidado da Cooperativa) citou os problemas com os PEV’S 

(Pontos de Entrega Voluntária), onde alguns coletores individuais tentam pegar o material. 

Estes catadores tombam o PEV, coletam somente o material mais lucrativo e deixam o resto 

no chão. Como solução PEDRO sugere um Projeto de Lei alterando a lei 5497/11, que 

deixaria como responsabilidade da COOPERATIVA a coleta dos PEV’s, incluindo um artigo 

para autuação com multa para a violação destes pontos de coleta. DEBORA sugere cadeados, 

mas questionou sobre o vandalismo nos mesmos, onde talvez se os PEV’s ficassem dentro 

de estabelecimentos comerciais (como em supermercados), seria mais fácil a organização e 

controle contra vandalismo. FERNANDO disse ter o mesmo pensamento, onde deixar 

dentro de um supermercado pode ser a solução prática. TEREZA pediu a palavra, dizendo 

que não acha certo multar pessoas em situação de vulnerabilidade, pois não indivíduos que 

tiram seu sustento básico dessa atividade; já em relação a deixar sob a responsabilidade da 

COOPERATIVA concorda. FERNANDO ficou de verificar com o LUCAS a possibilidade 

sobre essa alternativa dos mercados. Conforme calendário de primeira sexta-feira do mês, a 

próxima reunião ordinária ficou marcada para o dia 03 de dezembro, 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 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 PRESENTE 

Suplente Lígia Souza Guido AUSENTE 

Entidade 

Ambientalista 

Titular Renata Rodrigues dos Santos PRESENTE 

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 AUSENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva PRESENTE 
 

Convidados presentes: 

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


