
 
 

 

 
ATA 01/2023 – REUNIÃO ORDINARIA 

Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 
Data: 03/03/2023 

 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, 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. O Sr. Guilherme, após verificado o 

quórum, iniciou a reunião informando que, por problemas técnicos o e-mail do COMDEMA 

encontrava-se fora do ar desde segunda feira, o que impediu a inscrição de convidados. 

O Sr. Guilherme prosseguiu informando que a reunião que seria a anterior não ocorreu por falta de 

quórum, portanto não há ata a aprovar e a ata da última reunião de 2022 foi aprovada no grupo do 

COMDEMA virtualmente e confirmada aqui, todos aprovaram. 

Prosseguindo, informou que a pauta da reunião é a relação entre o Plano Diretor, o Plano de Manejo 

e a lei da APA, porém está prejudicada pelo não envio da minuta da lei da APA, em seu atual estágio 

de elaboração, que foi pedida ao Secretário Homero e não nos foi fornecida, apesar do 

compromisso. 

Ainda o Sr. Guilherme sugeriu que o resultado dessa reunião fosse colocado em forma de ofício 

para os responsáveis pela elaboração do Plano de Manejo e da Lei das APAs. 

Informou que na oficina para apresentação do plano de manejo houve erros preocupantes em 

relação a definições de APA e ZCRH, como se a APA estivesse compreendida na ZCRH. Informou 

ainda que pelo memorial descritivo da ZCRH fica evidente que a ZCRH é menor que a APA em 

relação, pelo menos, a APA do Avecuia. 

Afirmou que informações erradas implicam em decisões erradas e em “não soluções” dos 

problemas que pretendemos resolver. 

Afirmou ainda que no Plano direto, o mapa da APA não condiz com o memorial descritivo e indica 

erroneamente a ZCRH. 

A Sra. Débora concluiu afirmando que o Plano de Manejo copiou o erro do Plano Diretor o que 

mostra pouco compromisso com um trabalho científico com finalidade de propor soluções para o 

Município. 

Tereza manifestou sua surpresa em relação ao relatório do plano de manejo. 

Afirmou que o plano de manejo fala que as áreas de preservação e proteção permanente, segundo 

o plano de manejo, serão definidas pelo SAAE, nem isso o plano define. 

Prossegui afirmando que segundo o próprio plano, existem áreas com graves problemas de erosão, 

uma situação crítica em relação ao Avecuia. 

Quem tem que definir essas coisas é o próprio plano de manejo, que é muito genérico, define zonas 

e não define nem restrições e nem o que é possível se fazer, não tem diretrizes nem proposições 



para essas zonas, só estabelece objetivos para o zoneamento, isso impede intervenções para 

recuperação na área, não é isso que o plano tem que fazer. 

Ralph afirmou que o Secretário enfatizou para a contratada sobre a importância do plano de ação, 

que este estará contemplado e entregue no outro encarte, que ainda não está pronto, mas vai 

contemplar o que foi levantado nessa reunião referente às ações na APA. 

Teresa afirmou que o COMDEMA tem que atuar nas diretrizes, que está dito que as APPs serão 

delimitadas pelo SAAE e isto é errado, é genérico e errado. 

Guilherme ponderou que essa é nossa última reunião e quem vai cuidar disso é o próximo 

COMDEMA, portanto esse registro é fundamental para orientar os próximos passos e que 

infelizmente a empresa está atrasada. 

Ou seja, o poder público e a empresa contratada sonegam informações a nós, apesar de termos 

sido o “catalisador” de todo o processo, fomos alijados das decisões e informações. 

Teresa afirmou que nos só conseguiremos algo fazendo uma deliberação, ofício não resolverá, é a 

única força que nós temos. 

Teresa afirmou ainda que deve haver uma reunião extraordinária para deliberação. 

Guilherme sugeriu que verifiquemos se os membros concordam com a deliberação. 

Todos concordam com as deliberações que serão trabalhadas no grupo e votadas na reunião 

extraordinária na quarta feira dia 8. 

Encerrou-se a reunião. 

 

GUILHEME CIAMPOLINI ROCCO 
Presidente do COMDEMA 

 
 

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 PRESENTE 

Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 

Titular Cinthia Guilger Portes PRESENTE 

Suplente Tiara Florentino R. Otávio - - - 

Diretoria de 
Educação 

Titular Vanessa de M. L. dos Santos - - - 

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 - - - 
Convidado: FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA 


