
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 06 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 03/09/2021 

 

Aos três dias do mês de setembro 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 Extraordinária, que foi aprovada pelos 

presentes. Prosseguindo a pauta, o Presidente dissertou sobre a reunião do Conselho Diretor do 

Fundo de Meio Ambiente, onde solicitou a fala do Sr. Fernando (Secretário de Meio Ambiente) 

sobre a questão das queimadas; que disse sobre a necessidade de aumentar o quadro de viaturas dos 

fiscais ambientais, a fim de que seja possível mais eficiência na ronda preventiva e, assim, haja 

maior possibilidade de pegar os infratores em flagrante. Que é difícil cobrir todo o território 

municipal com apenas um veículo. Homero falou sobre possíveis medidas de apoio a outros órgãos, 

onde Fernando disse talvez ser possível criar uma Brigada de Incêndio, onde Guilherme sugeriu 

fazer uma recomendação para a criação da Brigada. Débora perguntou sobre os procedimentos 

fiscais quanto às queimadas, onde Fernando explicou os trâmites das autuações, citando que o valor 

do Fundo do Meio Ambiente é alimentado inclusive por estas autuações ambientais, e que já existe 

um Projeto de Lei para aumentar o valor das multas. Foi discutido sobre formas de a população 

auxiliar na fiscalização, seja por meio de um aplicativo específico ou por outra forma. Aumentar a 

questão informativa, com placas e afins. Aberta a votação para incluir como objetivo fomentar a 

criação de um aplicativo específico para este fim, que foi aprovado por todos. Homero disse que 

veria com a Imprensa sobre a criação de Arte sobre a prevenção de queimadas, a fim de expor no 

outdoor da Avenida Dr. Antoninho. Sobre o Pagamento por Serviços Ambientais, o SAAE deverá 

regulamentar e passar ao COMDEMA as orientações de participação. Foi sugerida a presença de 

alguém do SAAE para esclarecer a questão, onde a Conselheira Cinthia disse que verificaria com o 

responsável e trará as orientações ao grupo. Sobre o Plano de Manejo, Fernando informou o setor de 

Licitações está finalizando a questão dos orçamentos, mas deve dar andamento em breve. 

Guilherme perguntou sobre a Fazenda Boa Vista, referente a questão de obtenção de água, onde 

Homero esclareceu que o novo projeto está verificando apenas zoneamento ainda, mas que o 

Village Boa Vista é abastecido hidricamente pelo Rio Sorocaba e não pelo Ribeirão Avecuia. 

Quanto ao empreendimento maior da Boa Vista, Breno citou que o mesmo será objeto de EIA-

RIMA, e que o COMDEMA deve acompanhar tal projeto. Homero informou ainda que a CETESB 

retirou o embargo e seguiram-se os trâmites no GRAPROHAB. A Conselheira Vanessa informou 

que a Educação tem conversado bastante com a Raquel (Instituto Raquel Machado), onde estão 

aguardando um projeto de Educação Ambiental que o Instituto enviará à Prefeitura, para verificar a 

interação com as Escolas. Todos consentiram em manter esse tema para a próxima reunião para 

acompanhamento. A Cooperativa de Reciclagem se dispôs a cooperar com a questão. Vanessa 

sugeriu ainda que as artes das queimadas sejam enviadas à Secretaria de Educação, para que as 

informações de prevenção sejam repassadas às crianças. A Conselheira Renata expôs ainda uma 

situação de que catadores de rua estão danificando os PEV’s e deixando materiais e lixo espalhados 



 

nas ruas e calçadas. Breno sugeriu o estudo de uma Resolução que direcione a questão dos PEV’s à 

COOPERATIVA, que ficou de apresentar nas próximas reuniões um texto-base para tal estudo. 

Homero informou sobre a alteração de membros do COMDEMA, onde o representante do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais foi substituído, por motivo de faltas, pelo representante da Associação 

Comercial, Sr. Eduardo Santinon, que recebeu as boas vindas de todos. Conforme calendário de 

primeira sexta-feira do mês, a próxima reunião ordinária ficou marcada para o dia 01 de Outubro, 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 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 PRESENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 

 

Convidados presentes: 

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

 


