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Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE (COMDEMA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA, REALIZADA NO 
DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 EM AMBIENTE VIRTUAL. (ZOOM) 

Estavam presentes na Reunião a Sra Daiana Scarpato Cavasoti Representante da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos, a Sra Vanessa Silvia Cavenaghi Representante da Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, a Sra. Ágata Isa Cotrim Gasparini, o Sr. Jose Renato Belotto, o 
Sr. Gabriel Mazetto e o Sr. Geraldo Luiz Nalon Representantes da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente e o Sr. Paschoal Aparecido Lonner Representante da 
Sociedade Civil. 

A Reunião que teve seu início às 8h:00m através da plataforma ZOOM, trouxe em discussão 
como o município deve se impor e proceder diante a construção de fossas irregulares nas áreas 
rurais do município, considerando que houve um caso o qual a prefeitura não autorizou, notificou 
o proprietário e o mesmo insistiu na construção. Foi sugerido pelos membros participantes que 
em caso de descumprimento pelo interessado, a notificação e um parecer da secretaria de meio 
ambiente, sejam encaminhados ao departamento jurídico para que tomem as devidas sanções 
cabíveis. 

Não pode estar presente o Sr. Eduardo Pazini, interessado na segunda pauta da reunião, o 
mesmo informou que convocará os membros para outra oportunidade. 

 Durante a reunião o Gabriel Mazetto, estagiário da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, apresentou o andamento do Plano de Ação do Município Verde 
Azul que será entregue no mês de setembro. 

 Convidamos os membros do COMDEMA para fazerem parte do Plano de Recuperação da Mata 
Atlântica, fazendo o acompanhamento desde a contratação da empresa que trabalhará na 
construção do Plano até a execução realizada pelo Município. Foi sugerido pelo Sr. Geraldo Luiz 
Nalon que fosse formado uma comissão interna com representantes do COMDEMA para fazer o 
acompanhamento do plano, dois participantes da reunião se colocaram a disposição como 
voluntários : Sr. Paschoal Aparecido Lonner e a Sra. Daiana Scarpato Cavasoti. 

 Por fim, o Requerimento encaminhado pela Secretaria de Obras via e-mail solicitando parecer 
do Conselho referente a uma certidão de uso e ocupação de solo em possível área com 
restrições ambientais foi analisado e acordado que o Município deve emitir a certidão de uso e 
ocupação de solo (dos processos 11075/2020 e 8643/2020) com ressalvas, informando que em 
caso de construções no local seja feita a solicitação de emissão de alvará para a Secretaria 
competente, bem como, caso haja intervenções de quaisquer áreas de proteção permanente ou 
supressão de fragmento florestal seja solicitado a CETESB e posteriormente informado à 
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Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. E caso haja necessidade 
de supressões isoladas o proprietário pode procurar pela Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente. Constatou-se em reunião que os muros de divisa da 
propriedade com os imóveis lindeiros possuem passagem para a Fauna, contradizendo a 
denúncia do e-mail trazido em questão. 

Portanto o COMDEMA orienta a interessada Secretaria de Obras a constar em Certidão as 
macrozonas e as possibilidades de uso e ocupação de solo. 

 

Pedreira, 15 de setembro de 2020. 

 

Daiana Scarpato Cavasoti    Ágata Isa Cotrim Gasparini 

                 Presidente do COMDEMA   Secretária do COMDEMA 


