
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Ambiente Virtual através do Aplicativo Google Meet 

Data: 07/05/2021 

 

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

Google Meet, às 10:00 horas, horário da primeira convocação, foi verificado que havia o quórum 

em sua totalidade de Titulares, 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 de convocação, 

iniciando com a verificação de presença de todos os Conselheiros e seus Suplentes. Seguiu-se pela 

nomeação do Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e Secretário do Conselho, onde aprovado 

por unanimidade dos participantes, elegeu-se o Sr. EDNILSON DE JESUS MACEDO para o cargo 

de DIRETOR FINANCEIRO, o Sr. RALPH LOPES FIGUEIREDO para o cargo de DIRETOR 

ADMINISTRATIVO, e o Sr. HOMERO AMBROSIO ANTUNES para o cargo de SECRETÁRIO. 

Na sequência abriu-se o tema a respeito do FUNDO DE MEIO AMBIENTE, onde ficou a cargo do 

SECRETARIO o levantamento de mais informações para o próximo encontro. Posteriormente foi 

amplamente debatido o tema quanto ao Plano de Manejo, onde optou-se por iniciar a elaboração de 

um termo de referência para que seja posteriormente encaminhado ao poder executivo municipal. 

Ficou estabelecido que seriam enviados documentos referentes ao Plano de Manejo já elaborados 

pela Prefeitura além do contato com COMDEMA de Boituva onde é existente um convenio 

municipal com UFSCAR-Sorocaba que os auxilia em questões técnicas como a elaboração do Plano 

de Manejo. Seguindo a reunião foi debatido algumas questões de fiscalização no município que 

apresenta alguns pontos que devem ser melhorados, e durante o debate a Sra. RENATA sugeriu que 

fosse aumentado o número de ECOPONTOS municipais como medida de coibir o descarte irregular, 

prosseguiu-se o assunto relativo à fiscalização entrando no tema queimadas, onde destacou a Sra. 

TEREZA, a necessidade da criação de um plano de ação no combate a queimadas e a Sra. LIGIA 

informou quanto a abordagem da educação ambiental pela rede municipal visando a proteção ao 

meio ambiente desde os primeiros anos. Por fim, visando melhorar o poder de fiscalização 

municipal, o PRESIDENTE Sr. GUILHERME questionou quanto ao atendimento de denuncias por 

parte da fiscalização, e sobre a criação de um atendimento especifico para denúncias ambientais. O 

Sr. HOMERO informou quanto ao projeto de criação de uma ronda ambiental junto ao setor de 

segurança para atender a demanda fora do horário de funcionamento, e foi fixado uma reunião com 

a Sr. Secretario de Segurança Pública para a próxima semana. Por fim, fixou-se a data de 11 de 

Junho de 2021, sob o horário das 10:00 h, para a próxima reunião. Segue a lista de presença 

assinada pelos Conselheiros e Suplentes participantes da reunião de 07/05/2021. 
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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 PRESENTE 

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 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 AUSENTE 

Instituições Educ. 

de Ensino Superior 

Titular Breno Augusto de C. Boro PRESENTE 

Suplente Nathalia Barros G. Silva AUSENTE 

 


