
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 04 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 02/07/2021 

 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual via aplicativo 

Google Meet, às 10:00 horas, horário da primeira convocação, onde foram abertos os trabalhos do 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, em Reunião Ordinária, pelo Sr. 

GUILHERME CIAMPOLINI ROCCO, Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, conforme pauta exposta pelo mesmo previamente, iniciando com a verificação de 

presença de todos os Conselheiros (ou seus Suplentes) pelo Sr. HOMERO AMBROSIO ANTUNES, 

confirmando a participação representantes de todas as categorias, exceto pelos representantes do 

Sindicato dos Trabalhadores e de Instituições de Ensino Superior, que estavam ausentes, e pelo 

Presidente do conselho que, por questões emergenciais, ausentou-se logo no início da reunião. 

Seguiu-se pela leitura e aprovação da ATA da Reunião anterior, sendo esta aprovada por 

unanimidade. A seguir houve a apresentação da Promotora de Justiça, Dra. EVELYN MOURA 

VIRGINIO MARTINS, dissertando sobre a parceria entre o Ministério Público e o COMDEMA, 

inclusive dissertando sobre a existência de um Processo Administrativo onde se faz necessário o 

acompanhamento do COMDEMA pelo MP. A Dra. EVELYN apresentou então o Sr. RAFAEL 

MOYA, ex-presidente do COMDEMA de Campinas, que compartilhou sua experiência no citado 

cargo, abordando questões de aprovação de empreendimentos e a participação do COMDEMA. 

Prosseguiu falando sobre sustentabilidade e desenvolvimento, citando que as ações do COMDEMA 

de Campinas eram publicadas oficialmente pela Prefeitura local. Dra. EVELYN pediu a palavra, 

alertando para o compromisso dos membros do COMDEMA e sobre a presença dos mesmos nas 

reuniões, onde as ausências dos membros devem ser tratadas nos termos do regimento interno, a fim 

de que, se o caso, haja exclusão e nomeação de membros ativos e conscientes de seu papel. 

Lembrou ainda que o COMDEMA deve acompanhar a questão das APA’s Municipais, sobretudo 

sobre o andamento de seu Plano de Manejo (onde sugeriu que o Fundo de Meio Ambiente seja 

usado para a contratação do Plano) e também sobre o licenciamento de atividades impactantes, 

como é o caso do Boa Vista Village, onde estes empreendimentos de alto impacto devem ser objeto 

de avaliação deste Conselho, verificando possíveis contrapartidas, extensão de impactos e afins. 

Sobre Educação Ambiental, a Dra. EVELYN dissertou sobre o Instituto Raquel Machado, de 

proteção animal, onde se comprometeu a apresentar a Dra. Raquel ao COMDEMA. O Sr. 

HOMERO dissertou sobre a questão das APA’s, cuja importância é ímpar em relação ao 

abastecimento hídrico municipal. Disse ainda que será verificada a questão de publicações em 

Diário Oficial, assim como sobre a ausência de membros nas reuniões. A Sra. Tereza Tirabassi 

pediu a palavra, falando sobre a importância da lei específica da APA e seu Plano de Manejo, 

falando ainda sobre a relação entre urbanismo e licenciamento de atividades, onde o abastecimento 

hídrico tem prioridade em relação aos empreendimentos. Prosseguindo a Pauta, foi apresentado o 

Superintendente do SAAE, Sr. GUSTAVO INTERLIK, que manifestou sobre a exploração hídrica 

para suprir a demanda do Município, assim como novos estudos para captações no Engenho d’Água 

e Faxinal, cujas capacidades hídricas somadas chegam próximo da ofertada pelo Avecuia. 

Pronunciou sobre ações de plantio nas margens do Ribeirão Avecuia, com 8 mil mudas, cujo 



 

processo está em andamento, assim como um estudo para elevação em cinquenta centímetros da 

barragem onde aumentará extensamente a reserva hídrica. Sobre o aquífero Tubarão, relatou que o 

mesmo supre cerca de 35% do abastecimento público, o que gera um fôlego ao Ribeirão Avecuia. 

Neste assunto, o SAAE está em tratativa na obtenção da Outorga para 05 novos poços. Narrou ainda 

sobre a compra de um Drone para fiscalização conjunta entre Meio Ambiente e SAAE para 

identificar explorações indevidas do Avecuia. O SAAE está com a minuta inicial para o programa 

PSA – Pagamento de Serviços Ambientais, reforçando o compromisso de todos os proprietários 

com a parte ambiental, olhando o município como um todo. TEREZINHA sugeriu o 

georreferenciamento de nascentes, assim como destinar ações do PSA para sua recuperação. Sr. 

GUSTAVO sugeriu a presença do Sr. ANTÔNIO PINHATI para uma reunião próxima, devido sua 

especialidade em explorações de aquíferos. O Sr. HOMERO prosseguiu com a Pauta, onde o Sr. 

RALPH LOPES DE FIGUEIREDO ofereceu-se como Conselheiro a fazer a interligação nas 

questões entre o COMDEMA e a Prefeitura, no que tange ao Plano de Manejo e APA Avecuia. 

Esclareceu por fim que a questão do Boa Vista Village será incluída na próxima reunião e que as 

ausências serão tratadas da forma devida. A próxima reunião, conforme calendário de primeira 

sexta-feira do mês, ficou marcada para o dia 06 de agosto, às 10:00 h. Segue a lista de presença. 
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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 PRESENTE 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

Titular Cinthia Guilger Portes PRESENTE 

Suplente Tiara Florentino R. Otávio PRESENTE 

Diretoria de 

Educação 

Titular Vanessa de M. L. dos Santos AUSENTE 

Suplente Lígia Souza Guido PRESENTE 

Entidade 

Ambientalista 

Titular Renata Rodrigues dos Santos PRESENTE 

Suplente Andressa Regina Tomaz AUSENTE 

Sindicato de 

Trabalhadores 

Titular Amauri de Campos AUSENTE 

Suplente Pedro Curri Maganha 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 AUSENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 

 

Convidados presentes: 

Dra. EVELYN MOURA VIRGINIO MARTINS – Promotora de Justiça 

Sr. RAFAEL MOYA – Ex-presidente do COMDEMA de Campinas 

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


