
 

 

 

ATA 06/2022 – REUNIÃO ORDINARIA nº 15 
Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 03/06/2022 
 

Ao três dias do mês de Junho 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, após leitura da ATA anterior todos consentiram pela sua 

aprovação. Prosseguindo, sobre o Conselho do Fundo de Meio Ambiente, na última 

reunião deste ficou decidido que a Sra. Contadora, nova integrante do Conselho do 

Fundo, faria uma análise do dinheiro disponível e a situação atual, onde o COMDEMA 

deve ter acesso a tais informações. Falando do Plano de Manejo, lembrou-se da APA 

Engenho d’Água, onde para seu plano é necessário um Termo de Referência prévio e 

para tanto pode ser usado como base o Termo da APA Avecuia, adequando a situação 

para o Engenho d’Água. GUILERME passará para a conselheira Débora opinar a 

respeito. Talvez devesse existir um profissional específico para tais procedimentos, uma 

pessoa dedicada somente à elaboração de projetos e afins. O COMDEMA fará um ofício 

indicando que haja acréscimo de um profissional dedicado a tais funções. FERNANDO 

prosseguiu falando sobre a Fiscalização Ambiental, onde disse que a contratação de mais 

um fiscal está em processo, já chamado para integrar a equipe da sua Secretaria. Sobre a 

nova viatura, o processo está no jurídico e posteriormente irá para o setor de licitação dar 

sequência. Sobre a compra de equipamentos e treinamentos, GUILHERME sugere que 

os recursos não sejam exclusivamente do FMMA, com a Prefeitura bancando parte dos 

gastos. BRENO sugere uma divisão de equipes fiscais por temas, onde FERNANDO 

explicou que a divisão será por zonas municipais, suprindo a demanda do município, onde 

a ideia é fazer um Procedimento Operacional Padrão para as ações de fiscalização da 

equipe. EDWARD pergunta se as denúncias possuem transparência, se o COMDEMA 

pode ter acesso se precisar, confirmado por FERNANDO que o COMDEMA possui 

liberdade total em verificar o que julgar necessário, fica tudo registrado na plataforma 

1Doc. Por último tema da pauta, sobre o TCRA do SAAE, onde a autarquia mais uma vez 

anão se manifestou a respeito. EDWARD pergunta ainda sobre a questão do ar, onde 

FERNANDO cita a Porto Feliz S.A. em que a CETESB é o ente licenciador e já foi 

notificada a verificar a situação da empresa. Sobre as queimadas e odor característico de 

restilo de cana, trata-se da produção de cana de açúcar. Conforme calendário de primeira 

sexta-feira do mês, a próxima reunião ordinária ficou previamente marcada para o dia 01 

de julho 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 PRESENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes AUSENTE 

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 AUSENTE 

Suplente Luiz Antônio de P. Nunes AUSENTE 

Associações de 

Amigos de Bairros 

Titular Guilherme C. Rocco PRESENTE 

Suplente Debora Hidalgo E. Rocco AUSENTE 

Instituições Educ. 

de Ensino Superior 

Titular Breno Augusto de C. Boro PRESENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 
 
Convidados presentes: 
EDWARD GERTH 


