
 

 

 

ATA 05/2022 – REUNIÃO ORDINARIA nº 14 
Local: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 06/05/2022 
 

Ao quinto dia do mês de Maio 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, todos consentiram pela aprovação da ATA referente a 

reunião anterior, lida previamente. Prosseguindo, o Sr. Guilherme relatou que, o 

empreendimento localizado entre a Marechal Rondon e a Av. Gov. Mario Covas, um 

centro de treinamento de futebol, na margem do Ribeirão Avecuia, dentro da APA e da 

ZCRH, em 2015, causou supressão de vegetação em mata continua, inclusive em APP, e 

em estágio avançado de regeneração e grande movimentação de terra que modificou a 

topografia do local, assoreando o Ribeirão Avecuia, principal manancial de abastecimento 

público do município, relatou ainda que foi pedido inquérito pelo SAAE, acolhido pelo 

Ministério Público, que a obra foi embargada pela segunda vez pela Diretoria de Meio 

Ambiente, pois houve desrespeito ao primeiro embargo, que não  houve nenhum tipo de 

reparação ambiental no local, e recentemente iniciou-se nova movimentação de terra e 

supressão de vegetação, sem o conhecimento do município. O Sr. Guilherme relatou 

ainda que pediu explicações ao Sr. Allan, gerente da CETESB, que respondeu dizendo 

que o proprietário entrou com pedido de regularização e foi autorizada nova 

movimentação de terra acima de 100 m3 fora da APP, intervenção em APP para 

desfazimento de talude e intervenção em APP e supressão de vegetação nativa em área 

de 569,57 m2 para sistema de drenagem pluvial. Guilherme questionou que conforme 

consta no plano diretor, esse tipo de intervenção precisa passar pela aprovação do 

município através das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Planejamento Urbano 

e Habitação e SAAE. Débora falou que não houve nenhuma reparação do dano causado 

e que é absurdo que depois de tudo que já fizeram, possam suprimir quase 600 m2 de 

mata em APP, disse também que o município precisa fiscalizar para não ocorrer novo 

assoreamento do rio, mencionou também sobre a importância de pedir o EIV, pois campo 

de futebol faz muito barulho e vai afetar diretamente a fauna, e também que os 

fertilizantes utilizados no gramado podem ir para o rio. Breno mostrou imagens no Google 

Earth e fez o histórico da área e falou sobre as ações que podemos tomar, como solicitar 

informações sobre o processo ao Ministério Público. Guilherme disse que o COMDEMA e 

o Conselho Gestor da APA precisam participar das decisões sobre os empreendimentos 

na APA. Homero sugeriu que o COMDEMA mande ofícios para as secretarias e SAAE. 

Débora falou sobre ter um elo entre o município e a CETESB, para que se tenha um 

alerta sobre os licenciamentos ambientais e também as compensações. Homero falou 

sobre juntar as propriedades que querem plantar com os empreendedores que precisam 

fazer o TCRA. Débora descreveu a visita à área do empreendimento da Constal, que o 

loteamento vai trazer benefícios para o município e que o projeto contempla a 

recuperação das APPs das nascentes, córrego e do rio Tiete. Breno demonstrou 



preocupação com o trafego local e o sistema de drenagem. Débora mencionou sobre a 

mudança de zoneamento e parcelamento de solo entre o Ribeirão Avecuia e o Rio Tiete. 

Homero disse aquela região tem loteamentos irregulares e que precisa ser solucionado 

para que o problema não aumente e o município mantenha o controle sobre o uso e 

ocupação do solo. Breno mencionou sobre áreas bi zoneadas no plano diretor que 

causam confusão. Foi decidido por todos os presentes que recomendamos o Plano de 

Manejo da APA do Engenho D água, uma vez que ainda temos dinheiro no fundo de meio 

ambiente suficiente para contratação.  

 

 

 
 

GUILHEME CIAMPOLINI ROCCO 
Presidente do COMDEMA 

 
 
 
 
 

ENTIDADE MEMBRO NOME PRESENÇA 

Diretoria de Meio 

Ambiente 

Titular Ralph Lopes de Figueiredo AUSENTE 

Suplente Homero Ambrosio Antunes PRESENTE 

Diretoria de Agric. 

e Des. Econômico 

Titular Ednílson de Jesus Macedo AUSENTE 

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 AUSENTE 

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 PRESENTE 

Instituições Educ. 

de Ensino Superior 

Titular Breno Augusto de C. Boro PRESENTE 

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


