
 

 

 

ATA 07/2022 – REUNIÃO ORDINARIA nº 16 
Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 01/07/2022 
 

Ao primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e vinte dois, em ambiente virtual via 

aplicativo Google Meet, às 09:00 horas, horário da primeira convocação, foram abertos os 

trabalhos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em Reunião 

Ordinária, pelo Sr. GUILHERME CIAMPOLINI ROCCO, Presidente do Conselho. 

Verificado que havia quórum, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Em relação ao 

primeiro item da pauta, “Novo plano diretor e suas implicações ambientais”, o Senhor 

Guilherme Rocco declarou que na última audiência do plano diretor foi dito que as 

sugestões de modificações ao plano, que podiam ser incorporadas, estariam disponíveis 

no Site da prefeitura, o que não ocorreu, então passou a relatar o que foi dito na 

audiência. Relatou que na região do Córrego Faxinal haverá mudança de zoneamento no 

sentido de proteção de manancial, dado o interesse em aproveitamento dos recursos 

hídricos dá área, não será tão restritiva quanto a ZCRH que é a zona que compõe as 

APAs do Avecuia e Engenho D’água, relatou também que houve o compromisso de que 

atividades industriais e comerciais dentro das ZCRHs tenham que ser licenciadas pelo 

município com base na legislação a viger na época. Quanto a publicação no site da 

prefeitura afirmou que reforçara a solicitação em tempo hábil. O Sr. Breno sugeriu 

convocar o Sr. Abibe ou sua equipe para nos relatar sobre as modificações antes do 

plano ir para a Câmara. Decidiu-se pedir ao Sr. Homero, que pertence ao grupo, e, ao 

Comdema que relatasse informalmente no grupo de WhatsApp, as mudanças 

pretendidas. O Sr. Guilherme relatou que foi informado pelo Sr. Ralph que foi pedido pela 

secretaria do meio ambiente o licenciamento ambiental da Porto Feliz S.A para que 

pudéssemos conferir as exigências e seu cumprimento, pois o cheiro ruim está sendo 

sentido na cidade. O Sr. Fernando Secretário do meio ambiente relatou que a fiscalização 

está atuando. Passou-se para o segundo item da pauta, “Atualização sobre o plano de 

manejo e conveniência de convite para um relato nesse conselho”. A Sr. Debora que está 

acompanhando o andamento do processo, relatou que as atividades estão transcorrendo 

normalmente com a produção de relatórios e mapas, que deveria haver uma reunião com 

o conselho da APA, porém esse conselho ainda não existe. Propôs então uma reunião 

com o COMDEMA no próximo mês. O Sr. Fernando informou que a composição do 

conselho gestor da APA fará parte do plano diretor, por solicitação do ministério público. A 

proposta foi aceita por todos. O Sr. Fernando e o Sr. Breno sugeriram propor que 

temporariamente o COMDEMA ocupe esse papel de conselho gestor, pelo fato de termos 

nossa funcionalidade comprovada. Passou-se para a pauta do funcionamento do 

Conselho do Fundo do Meio ambiente e de como isso nos afeta. O Sr. Guilherme afirmou 

que o conselho do fundo se reúne muito pouco, que recentemente assumiu a sra. 

Caroline, contadora, com o papel de organizar e sistematizar as informações, que apesar 

dos pedidos de relatório as informações chegaram confusas e incompletas. A Sra. Débora 

propôs o envio de um ofício com o formato de um roteiro de perguntas que ajudasse a 

Sra. Caroline a organizar as informações desejadas. O Sr. Guilherme afirmou que o fundo 



nos afeta, pois, parte de nossas decisões implicam em uso de recursos e existe um vácuo 

no conselho do fundo, seu presidente tem outras atribuições que o impedem de estar 

presente e gerir, o Sr. Fernando informou que a presidência mudou a semana passada e 

agora ele tornou-se presidente, portanto agora vai haver mais interlocução. Estabeleceu-

se, por unanimidade dos presentes, que o ofício em formato de roteiro será enviado. O Sr. 

Guilherme pediu, como deliberado anteriormente para a Sra. Débora fazer dois ofícios 

pedindo a contratação de profissionais, engenheiros ambientais, para a Secretaria de 

Meio Ambiente e SAAE no sentido de agilizar o andamento das demandas como TCRA e 

termos de referência, etc. Sobre o Plano de Manejo do Engenho D’agua, foi definido que 

a Sra. Débora, que se voluntariou para a tarefa, fará com dados fornecidos pelo Sr. Ralph, 

e no formato do termo de referência da APA do Avecuia, o novo termo, para que 

possamos dar andamento ao assunto. O Sr. Guilherme propôs na próxima reunião do 

Fundo do meio Ambiente colocar a necessidade de acordar que recursos serão 

empregados no plano de manejo da APA do Engenho D’água e o valor será definido após 

a elaboração do termo de referência. Todos concordaram. O Sr. Fernando informou que 

houve autuação dos incêndios ocorridos no dia anterior, a Sra. Débora lembrou da 

necessidade dos drones, cujos recursos sairão do Fundo do Meio Ambiente, que fariam a 

diferença nesse momento. Conforme calendário de primeira sexta-feira do mês, a próxima 

reunião ordinária ficou previamente marcada para o dia 05 de Agosto de 2022, às 09:00 h. 

Segue a lista de presença. 

 

GUILHEME CIAMPOLINI ROCCO 
Presidente do COMDEMA 

 
 

ENTIDADE MEMBRO NOME PRESENÇA 

Diretoria de Meio 

Ambiente 

Titular Ralph Lopes de Figueiredo AUSENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes AUSENTE 

Diretoria de Agric. 

e Des. Econômico 

Titular Ednílson de Jesus Macedo AUSENTE 

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 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: 
EDWARD GERTH 


