
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 05 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 06/08/2021 

 

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

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

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

GUILHERME CIAMPOLINI ROCCO, Presidente do Conselho. O Sr. HOMERO AMBROSIO 

ANTUNES pediu a palavra para incluir em primeira mão a fala do Sr. LUCAS APARECIDO 

RODRIGUES, Secretário de Serviços Públicos, a respeito do empreendimento “Boa Vista Village”, 

onde o mesmo versou sobre os trâmites municipais, verificação de zoneamento e aprovação 

GRAPROHAB/CETESB do mesmo. Informou que houve o início das obras sem a aprovação dos 

órgãos superiores, assim como a abertura de viário sem a aprovação prévia da CETESB. A 

Prefeitura fez uma reunião virtual com a CETESB a fim de elucidar os fatos licenciáveis do 

empreendimento, onde se esclareceu pela que todas as situações remetiam a necessidade de 

autorização/licenciamento via Estado e não através da Deliberação Normativa CONSEMA 01/2018. 

Pelo município foi realizada ação local, embargando obras clandestinas (comércios, descartes de 

entulho e construções irregulares), lembrando inclusive que o embargo da Prefeitura foi anterior ao 

embargo da CETESB. Informou ainda que todos os serviços oferecidos no loteamento são ofertados 

pela JHSF e não pela Prefeitura. Que o empreendimento continua embargado pela Prefeitura até a 

apresentação dos documentos regulatórios estaduais. Especificamente sobre as vias de acesso, o 

processo passa pela Prefeitura, mas é aprovado pela CETESB e DER. Uma das contrapartidas 

estabelecidas para o empreendimento é a reforma da Delegacia de Polícia. A Dras. EVELYN 

questionou se houve consulta ao COMDEMA sobre este empreendimento. LUCAS disse não ter a 

informação de pronto, que teria que verificar em ATAs passadas para ter certeza. A Dra. EVELYN 

deixou o apontamento para que o COMDEMA seja consultado nos casos dos grandes 

empreendimentos. Ficou como sugestão a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança. O Sr. 

BRENO explanou sobre os membros do COMDEMA não participarem ativamente das reuniões, 

sempre havendo altos e baixos neste sentido. Dra. EVELYN mencionou que essa questão das 

ausências deve ser tratada com seriedade. O Sr. HOMERO lembrou que a questão é abordada na lei 

do Conselho, e que irá verificar o estado de saúde do Sr. AMAURI, representante do Sindicato dos 

Trabalhadores, antes de qualquer atitude em relação às suas ausências, mas caso necessite serão 

tomadas providências. Na sequência a convidada RAQUEL MACHADO se apresentou e também a 

seu Instituto, criado em 2020 mas já atuante há tempos na área ambiental. Seu trabalho mantém e 

promove a conservação da fauna através do manejo sustentável, além de ações de educação 

ambiental em todo o estado. Está formalizando sua atuação em Porto Feliz, onde o conselheiro 

RALPH citou a necessidade de dados complementares para a conclusão dos procedimentos no 

REDESIM – Via Rápida Empresa, no que diz respeito à localização do Instituto para a liberação da 

viabilidade, acordando entre ambos que os dados seria enviados por e-mail para a devida sequência. 

Passando então à Aprovação da ATA da reunião de 02/07/2021, sendo aprovada por todos os 

presentes. O Sr. PEDRO, convidado da Cooperativa Monções, falou sobre os problemas que vem 

enfrentando durante estes últimos anos, onde a Sra. DÉBORA se prontificou a ajudá-los uma vez 



 

que possui experiência no assunto. A Sra. TEREZINHA perguntou sobre os Resíduos de Construção 

Civil, e resíduos eletrônicos, onde a Cooperativa informou que já está em tratativa uma parceria 

com a Usina de Reciclagem de RCC que está se instalando no município. Quanto aos eletrônicos, 

PEDRO disse que eles recebem poucos materiais, e que lâmpadas e afins vão para o ECOPONTO 

da Prefeitura. A Cooperativa lembrou que também trabalha com isopor. Passando ao assunto do 

Plano de Manejo, DÉBORA falou que entrou em contato com professores da UNESP, da UNIP, 

UFSCAR e UNISO, onde está no aguardo de um retorno com as propostas. Disse julgar interessante 

o município fazer convênio com Universidades para diversas áreas de atuação. O Sr. HOMERO 

sugeriu uma reunião extraordinária para tratar do assunto, devido à urgência do caso. Explicou que 

na prefeitura o método de contratação é por meio de licitação, onde o processo já está tramitando no 

respectivo setor, sugerindo uma data se possível para a próxima semana, onde a Sra. DÉBORA já 

levaria o material recebido das instituições. Todos foram de acordo. Seguiu-se pela definição da Sra. 

DÉBORA como representante do COMDEMA frente às questões da APA Avecuia/Plano de Manejo, 

com a aprovação de todos. Dra. EVELYN explicou que teve reunião com a Sra. SARA (Secretária 

de Urbanismo) e o Sr. ABIBE (autor da LC 251/19), e que as determinações referente à Lei da APA 

Avecuia estão contidas no Plano Diretor; que a SARA e o ABIBE irão verificar qual o entrave para 

entendimento Federal da referida legislação, para cadastro no Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação. Disse que não há impedimento para a continuidade do Plano de Manejo frente à Lei 

Complementar 215/2019, do Plano Diretor. Prosseguindo, sobre a contratação de novos fiscais, o Sr. 

FERNANDO informou que há concurso público aberto para seu prosseguimento, e tudo depende do 

resultado do concurso. HOMERO explicou que a Prefeitura está em processo de reestruturação 

administrativa, para adequar sua estrutura de mão de obra interna. Sugeriu-se a presença do 

Comandante da GCM na próxima reunião para explicar sobre os procedimentos de treinamento no 

que tange à questão ambiental. Sobre o PSA – Pagamento por Serviços Ambientais, a minuta do 

Decreto já está no jurídico do SAAE para aprovação e deve ser finalizado nos próximos dias. O 

TCRA objeto de plantio nas margens do Avecuia, está no SAAE e será feito um Ofício para o 

COMDEMA obter cópia tanto do TCRA quando da minuta do Decreto do PSA. Foi conversado que 

o aumento da Barragem pode ser abortado no Plano de Manejo, para definição de compensações 

específicas e afins. Finalizando os trabalhos, foi abordado sobre as reuniões serem abertas ao 

público, onde o Sr. HOMERO disse que irá verificar com o setor de informática sobre a questão. A 

reunião extraordinária ficou de ser marcada pra breve, a ser acertada entre os Conselheiros uma data. 

Conforme calendário de primeira sexta-feira do mês, a reunião ordinária ficou marcada para o dia 

03 de setembro, 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 AUSENTE 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

Titular Cinthia Guilger Portes AUSENTE 

Suplente Tiara Florentino R. Otávio PRESENTE 

Diretoria de 

Educação 

Titular Vanessa de M. L. dos Santos PRESENTE 

Suplente Lígia Souza Guido AUSENTE 

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 PRESENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 

 

Convidados presentes: 

Dra. EVELYN MOURA VIRGINIO MARTINS – Promotora de Justiça 

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

Sr. LUCAS APARECIDO RODRIGUES – Secretário de Serviços Públicos 

Sra. RAQUEL MACHADO – do Instituto Raquel Machado 

Sr. PEDRO HENRIQUE – da Cooperativa de Reciclagem Monções 

 


