
 

 

 

ATA 11/2022 – REUNIÃO ORDINARIA nº 20 
Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 04/11/2022 
 

Aos quatro dias do mês de novembro 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 o quórum, aprovou se a ata da reunião anterior. O SR. Guilherme informou que 

na versão final do plano diretor a ser aprovada pela Câmara de Vereadores, foram acatadas 

uma série de sugestões, inclusive em relação a influência excessiva do SAAE no controle 

das APAS e aumentar a participação da Secretaria do Meio Ambiente, relatou também que 

outro ponto foi a introdução do memorial descritivo da ZCRH, detalhamento das regras 

relativas a ela. Informou ainda que a última versão já se encontra no site da prefeitura e 

recomendou a leitura. Débora esclareceu que o gerenciamento das APAS ficara a cargo da 

secretaria do meio ambiente em conjunto com o SAAE o PSA ficará com o SAAE que terá 

que gerenciar e financiar, criando um setor específico para tanto. Abriu se a discussão do 

tema da Reunião, que tratava do que o COMDEMA não fez e deveria ter feito e 

recomendações para a próxima gestão. Guilherme iniciou a discussão fazendo a autocrítica 

dizendo que o COMDEMA falhou em tentar que o SAAE implantar o PSA e cumprisse os 

TCRAs. pendentes. O PSA não teve uma regulamentação prática, não houve fonte de 

recursos, e grande parte das apps continuam coma antes, sem reflorestamento e 

desprotegidas. Nossos sucessores terão que lutar por isso além de vigiar muito de perto a 

elaboração da lei das APAS e a conclusão do plano de manejo. Ralph ponderou que nossos 

sucessores deverão exigir um envolvimento bem maior do SAAE e que muita coisa não 

prosseguiu por falta de envolvimento da autarquia que em última instancia era a 

responsável. Guilherme concordou e lembrou que no atual plano diretor fica explicita a 

obrigação do SAAE em contratar pessoal técnico e criar um setor especializado para isso. 

Guilherme passou a falar sobre os acertos do COMDEMA. Iniciou apontando as reuniões 

virtuais e disse ter a impressão, falando por ele, que se tivesse que ter reuniões mensais 

presencias, não conseguiria, e muitos dos conselheiros também não, que conseguimos 

fazer todas as reuniões durante os dois anos fiscalizando, propondo e “empurrando” uma 

série de assuntos que graças, em parte, a nós, culminaram no plano diretor e lei das APAS, 

reconhecendo que a atual gestão colocou em pauta todas as questões ambientais, mesmo 

que não concordemos com uma ou outra postura. Teresa recomendou como ponto para 

futura gestão que compensações ambientais futuras pedem estar vinculadas a recuperação 

das apps, disse que isso em Sorocaba deu bons resultados. Guilherme perguntou se essas 

compensações não são determinadas pela CETESB, Breno esclareceu que em muitos 

casos a prefeitura determina doação ou plantio de mudas e podem ser destinados a isso, 

no entanto o município deve se organizar para isso, com cadastro de proprietários, e 

dedicação dos setores competentes. Débora disse que isso já foi discutido aqui, 

proprietários querendo plantar e não há links unir essas pessoas com os que tem que tem 

obrigações por licenciamentos. Breno disse que o ponto nevrálgico da questão é a 

necessidade de contratação de pessoal habilitado. Guilherme disse que em noventa dias a 



 

partir da publicação do PD deve haver a regulamentação do PSA e, portanto, a criação do 

setor técnico responsável. O Sr. Eduardo, representante da associação comercial pediu a 

palavra e parabenizou o Sr. Guilherme por sua atuação e também a todos membros, 

dizendo que esse foi um COMDEMA bem diferente dos outros de que participou, que essa 

gestão efetivamente se dedicou e discutir os problemas e não apenas “apagou incêndios”. 

Disse também que o tempo de permanência dos membros poderia ser maior, pois ao 

contrário da inciativa privada o tempo de resposta do poder público é lento. A convidada 

Ana Carolina com a palavra perguntou se os membros do COMDEMA seriam reconduzidos 

e o foi informada que não tínhamos essa informação, pois a decisão é do prefeito. O Sr. 

Breno falou que o Sr. Guilherme foi um ótimo presidente, o Sr. Guilherme agradeceu e disse 

que apesar de envaidecido acha que lhe falta qualificação técnica e que sinceramente ao 

COMDEMA falta dinheiro para por exemplo contratar um software mais profissional para as 

reuniões, para expor as conversas gravadas, para eventualmente contratar um técnico que 

possa dar uma assessoria técnica jurídica em assuntos em que os membros não tenham a 

segurança necessária e apresentar a prefeitura propostas já devidamente elaboradas. O 

Sr. Breno propôs que quem quiser continuar que coloque isso no grupo para facilitar a 

avaliação dos responsáveis. A Sra. Carol falou que o ideal seria que o COMDEMA tivesse 

entre seus membros os especialistas necessários, que algumas cadeiras são para dar 

essas capacidades. Disse também que em relação ao “MUNICIPIO VERDE E AZUL” houve 

problemas em relação a resposta do COMDEMA e o município regrediu em relação a isso. 

Débora e Breno se manifestaram dizendo que em relação a isso e disseram que essa 

questão foi discutida, que nos previmos o que ia acontecer, oficiamos a prefeitura. Breno 

disse também que já houve advogado e que não funcionou, Guilherme ponderou que todos 

tem uma agenda cheia e que é difícil a dedicação para resolver problemas resolvidos. 

Fernando se manifestou dizendo que em relação ao “MUNIÍPIO VERDE AZUL”, a questão 

foi solucionada com a substituição do responsável por dois membros qualificados do quadro 

da prefeitura. Disse ainda que o COMDEMA funcionou por abandonar questões políticas e 

se fixar tecnicamente nas questões levantadas. Guilherme disse que precisamos criar 

procedimentos. Vanessa disse que o projeto da secretaria de educação com o instituto 

Raquel Machado está sendo um sucesso, e foi gerado no COMDEMA por ocasião da 

presença da Dra. Raquel, que os temas ambientais estão sendo apresentados de forma 

ampla e detalhadamente aos estudantes do fundamental. Guilherme deu parabéns pelo 

sucesso e perseverança, disse que os membros da secretaria abrilhantaram o grupo. 

Tereza apontou o IBDU e elementos da defensoria pública como possíveis colaboradores 

técnicos. Ana sentiu falta sobre análises de licenciamentos e cortes de árvores. Débora 

afirmou que foi feito parecer detalhado para Constal que o ambiente foi visitado e relatório 

apresentado. Guilherme disse que dado a nossas características cabe ao COMDEMA 

fiscalizar avaliar e exigir, seu corpo de voluntários e o espaçamento entre reuniões não 

permite mais. Disse que a Sra. Carol tem razão ao apontar os problemas ocorridos e que 

vai apontar os assuntos em ata, inclusive a necessidade de rever seus estatutos que são 

dos anos 90. Conforme decisão do Conselho, a próxima reunião ordinária ficou previamente 

marcada para o dia 04 de novembro de 2022, às 09:00h. Segue a lista de presença. 

 

GUILHEME CIAMPOLINI ROCCO 
Presidente do COMDEMA 

 



 

 

LISTA DE PRESENÇA 
 

ENTIDADE MEMBRO NOME PRESENÇA 

Diretoria de Meio 

Ambiente 

Titular Ralph Lopes de Figueiredo PRESENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes - - - 

Diretoria de Agric. 

e Des. Econômico 

Titular Ednílson de Jesus Macedo - - - 

Suplente Ettore Peggion - - - 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

Titular Cinthia Guilger Portes - - - 

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 - - - 

Associação 

Comercial 

Titular Eduardo Santinon PRESENTE 

Suplente Francine Sampaio Cernichiaro - - - 

Instituição de 

Classes 

Titular Terezinha M. F. B. Debrassi PRESENTE 

Suplente Luiz Antônio de P. Nunes - - - 

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 - - - 
 
Solicitantes presentes: 
Ana Carolina Dias de Moraes 
 
Convidado: 
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA 


