
 

 

 

 
ATA 08/2022 – REUNIÃO ORDINARIA nº 17 

Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 
Data: 05/08/2022 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 pelo Sr. Ralph e aprovada. O Sr. 

Guilherme anunciou que a partir desta reunião de 5 de agosto, inclusive, haveria 

convidados e que, qualquer pessoa que quiser participar das reuniões pode fazê-lo, como 

ouvintes, mediante pedido enviado ao e-mail do COMDEMA. Explicou que na página da 

prefeitura estará anunciado o dia da reunião, o tema e o e-mail para envio do pedido. O Sr. 

Guilherme informou que esse é o método de participação popular mais simples e barato e 

se der certo permanecerá, se houver dificuldades, será tentada uma solução tecnológica 

mais avançada, porém mais custosa ao município. Foi solicitado aos convidados presentes 

que aguardassem o período final da reunião para fazer perguntas ao engenheiro João. A 

Sra. Débora apresentou o Engenheiro João, representante da T.C.A., empresa contratada 

para elaboração do plano de manejo da APA do AVECUIA. Informou que ele faria a 

apresentação do processo do plano de manejo, seu atual estágio, próximos passos e ao 

final responderia a perguntas. Foi dada a palavra ao Sr. João que começou a apresentação 

informando que o processo se iniciou em janeiro desse ano, e que o que rege o processo 

é a Lei 9985 de 2000 que estabelece critérios para criação e implementação das unidades 

de conservação. Informou ainda que principal o objetivo é a preservação do recurso natural, 

proteção do manancial, nascentes, afluentes e biodiversidade com o estabelecimento de 

diretrizes de uso e ocupação do solo, mesmo porque parte da APA encontra-se em área 

urbana.  Continuando, informou que o trabalho de elaboração deste documento técnico com 

objetivos gerais, ordenação e zoneamento a ser proposto, está previsto para 18 meses, 

que o trabalho se iniciou pelo diagnóstico e ao fim de 8 meses está concluído o encarte 1 

que será entregue em breve, sendo que as fases já concluídas são:  

Primeira reunião apresentação do plano de trabalho. 

1) Coleta e análise de dados existentes, planos, histórico, projetos. 

2) Mapa base para compor mapas temáticos para definição de zoneamento. 

3) Relatório socioeconômico  

4) Diagnostico do meio abiótico. 

5) Encarte 1 

 



Concluindo essa fase da apresentação afirmou que as próximas fases serão: 

• Encartes 1 e 2 

• Resumo dos três encartes. 

• Elaboração do encarte 4 com duas reuniões. 

• Entrega do encarte 4 com as propostas do plano para apresentação em audiência 

pública previsto para 10 de fevereiro. 

O Sr. João informou ainda que a área de estudo, definida como área de influência direta, é 

a APA mais 3 Km a partir do seu limite e a área de influência indireta é composta pelos 

municípios lindeiros. Houve diagnostico abiótico e socio económico, não houve acesso ao 

CAR apesar do contato direto com os responsáveis, o uso e ocupação do solo foi estudado 

então por imagens de satélite, houve diagnostico biótico com levantamento de flora e fauna 

e assim foram propostas prioridades de preservação sugerindo áreas para zoneamentos 

específicos. Por fim foram enumeradas oportunidades de captação de recursos para a APA 

em ambiente estadual, federal e internacional. Arquiteta Tereza perguntou sobre os mapas 

das áreas de preservação com os fragmentos de vegetação que tem difícil visualização e 

como vão se compatibilizar plano de manejo com o plano diretor em relação as datas. 

Restrições tem que fazer parte do macrozoneamento do município. João respondeu que os 

mapas existem e estão disponíveis e têm os fragmentos e vegetação, vai haver verificação 

através de matriz de impactos e foram verificadas as fontes. Breno e Tereza falaram sobre 

disponibilidade e qualidade dá água diante do de uma realidade de escassez, para orientar 

o uso e ocupação. Guilherme ponderou que o plano diretor está para ser votado e não 

contempla esses dados. Tereza falou que isso deve ser incluído antes do plano diretor. 

Débora pediu esclarecimentos sobre a não obtenção de dados do CAR e de terras públicas. 

João esclareceu que a respeito do CAR não se conseguiu o cadastro das propriedades e 

em relação as terras públicas não se conseguiram informações nas esferas federal e 

estadual. Falou também que não é possível fazer o zoneamento a tempo de inserir no plano 

diretor, porém com relação a legislação vale o mais restritivo e que inclusive, pode estar 

explicitado no plano diretor. Tereza ponderou que vai dar conflito e causar insegurança. 

Guilherme afirmou que a questão é fundamental e se comprometeu a levar a pauta à 

discussão na próxima reunião. João afirmou que questão da qualidade e quantidade hídrica 

estará no encarte 2 diante dos eventos extremos decorrentes do aquecimento global. 

Tereza pediu acesso ao Material e Guilherme afirmou que o COMDEMA terá acesso. Abriu-

se a reunião para perguntas e comentários dos convidados. A senhora Ana Carolina com 

a palavra afirmou que a oficina participativa não teve a participação de pessoas que moram 

na APA afirmou que as informações estão sendo criadas por pessoas que não conhecem 

a realidade, não há acompanhamento. Perguntou quem é o responsável técnico na 

prefeitura, se os produtos entregues foram avaliados, falou que deve haver um supervisor. 

João em resposta, afirmou que o plano de referência está sendo seguido à risca, resolução 

das imagens é de dois metros, que os relatórios estão sim sendo analisados e revisados, 

os links do relatório estão na rede, que realmente a primeira oficina teve baixo quórum a 

proposta é buscar uma participação maior na segunda oficina que é a que vai propor o 

zoneamento. A Sra. Carolina perguntou quem são os contatos e o Sr. João respondeu que 

o Sr. Ralph é o principal contato e que há um grupo estabelecido, mas quem manda os 

produtos revisados é o Sr. Ralph. A Sra. Carolina informou que gostaria de ter acesso, pois 

é bióloga da prefeitura e que elaborou o plano de referência. Falou também que a prefeitura 



tem técnicos que precisam ser aproveitados. O Sr. Guilherme agradeceu a participação de 

todos os participantes afirmou que o nova formato com convidados vai ser mantido, pois foi 

proveitoso e teve sucesso. Conforme calendário de primeira sexta-feira do mês, a próxima 

reunião ordinária ficou previamente marcada para o dia 02 de setembro de 2022, às 09:00h. 

Segue a lista de presença. 

 

 

 

GUILHEME CIAMPOLINI ROCCO 
Presidente do COMDEMA 

 
 
 
 

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 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 
 
Solicitantes presentes: 
EDWARD GERTH 
CARLOS CAMARGO 
GLÁUCIA MARQUES 
ANA CAROLINA DIAS DE MORAES 
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA 


