
 

 

ATA 04/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA nº 13 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 01/04/2022 

 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, em ambiente 

virtual via aplicativo Google Meet, às 09:00 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, todos consentiram pela 

aprovação da ATA referente a reunião anterior, lida previamente. Prosseguindo, o 

Sr. FELIPE GODINHO, da Constal, começou a falar sobre o empreendimento Nova 

Porto Feliz, para o qual deseja parecer do COMDEMA. Trata-se de um loteamento 

com cerca de 1350 lotes, do outro lado do Rio Tietê, em frente ao Parque das 

Monções, onde haverá uma ponte de acesso feita pela Constal. GODINHO disse 

que vão dar entrada no EIA/RIMA, onde há muito a ser feito. GUILHERME 

questiona se a Constal prevê algo para o Rio Tietê naquela região, uma vez que o 

rio ainda é muito poluído. GODINHO diz que ainda não foi previsto nada para a 

questão. TEREZA diz haver necessidade de verificar os estudos e documentos 

para que se possa avaliar. GODINHO ficou de enviar a documentação e projetos 

que já possui ao COMDEMA, por meio de um link de download em uma pasta do 

Google Drive, para estudos. BRENO pergunta sobre pontos positivos e negativos, 

sendo citados positivamente grande empreendedorismo local, transposição do Rio, 

etc. E negativos, ou melhor preocupantes, GODINHO acredita que o acesso seja o 

principal. GUILHERME pergunta se será por fases o empreendimento, onde 

GODINHO confirma, dizendo que a fase 1 será cerca de 650 lotes. Prosseguindo, 

BRENO fala agora sobre o projeto Águas da Mantiqueira, um projeto dentro de 

uma APA que deu certo. Já houve contato entre o pessoal do nosso Plano de 

Manejo e esse projeto, para exemplificação. DÉBORA ressalta a importância do 

envolvimento da Toyota, que é grande em Porto Feliz e pode trazer recursos. 

FLÁVIO TORRES mostra as ações do Mantiqueira em slides. Sugere ao 

COMDEMA ações no Parque das Monções. Topografia atualizada e regularizar 

questões na área. TEREZA propõe recomendar um levantamento planialtimétrico 

do Parque. Sobre as denúncias no Portal dos Bandeirantes II, FERNANDO obteve 

retorno do DAEE, onde houve Autuações de inspeção e infração. Serão enviados 

para o e-mail do COMDEMA para ciência. LÍGIA contou mais sobre o projeto da 

Educação com a RAQUEL MACHADO, que está sendo ótimo e trazendo bons 

resultados para as escolas. O projeto chama-se Porto Feliz de Olho na Natureza, 

onde os professores foram capacitados para levar as crianças ao Instituto, sempre 

nas quintas-feiras. O projeto foi parabenizado por todos os Conselheiros! 

Prosseguindo, GUILHERME pergunta se houve resposta do SAAE, sobre as 

questões já insistentemente perguntadas, mas sem sucesso. A Autarquia não está 

colaborando com este Conselho, e algo precisa ser feito. BRENO diz que o SAAE 

precisa urgentemente de um profissional Engenheiro Ambiental para seu quadro de 



 

funcionários. Sobre o Município Verde Azul, BRENO diz que visivelmente a KAREN 

precisa de ajuda, onde FERNANDO disse que já está para começar um novo 

funcionário administrativo na Secretaria de Meio Ambiente, suprindo essa 

demanda. Todos agradeceram, pois realmente fazia-se necessário. Retornando ao 

assunto do Plano de Manejo, DÉBORA disse que há documentos físicos no SAAE, 

que foi passado o contato do GUSTAVO para a empresa do Plano para que 

direcione uma pessoa ao local verificar o que pode ser usado. Conforme calendário 

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

marcada para o dia 06 de maio de 2022, às 09:00 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 AUSENTE 

Suplente Ettore Peggion PRESENTE 

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 PRESENTE 

Suplente Lígia Souza Guido PRESENTE 

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 AUSENTE 
 

Convidados presentes: 

 

FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

FELIPE GODINHO – representante da Constal 


