
ATA DE REUNIÃO DO COMDEMA – 08/01/2021 1 

(PREENCHIMENTO DE VACÂNCIA) 2 

Local: Reunião não presencial (Plataforma Google Meets) 3 

Data: 08/01/2021 4 

Horário: 16h 5 

 6 

CONSELHEIROS PRESENTES: 7 

Fernando Jordani Feliti – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 8 

Rodrigo – Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 9 

Valdecir Furquim – Guarda Municipal (Divisão Ambiental) 10 

Sidinei Barbosa – Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil 11 

Masatochi Yahiro – Associação Comercial e Empresarial de Cajamar 12 

Rosangela Manfrini – Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I 13 

Manoel Canabal - Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I 14 

Rita Mabarak – Associação de proprietários de lotes do Capital Ville II 15 

 16 

 17 

PAUTA DE DISCUSSÃO: 18 

1. Revisão do Regimento Interno do COMDEMA 19 

2. Processo de preenchimento de vacância 20 

3. Assuntos gerais 21 
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 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



A reunião foi realizada de maneira não-presencial através da plataforma web “Google 1 

Meets” devido à situação da pandemia de covid-19.  O Secretário Sr. Fernando J. Feliti 2 

saudou os presentes e apresentou brevemente a ordem dia. 3 

Iniciando a pauta, o Sr. Fernando comunicou aos Conselheiros que foram efetuadas 4 

alterações na proposta de revisão do Regimento Interno, a qual havia sido deliberada em 5 

Plenária do Conselho no mês de setembro de 2020. O Sr. Fernando comentou que as 6 

alterações, indicadas pelo Departamento Técnico da Prefeitura, não incidem no conteúdo 7 

do documento, sendo apenas ajustes na formatação técnica-legal e textual visando à 8 

coerência e coesão da proposta. Após breve discussão, os Conselheiros decidiram que fosse 9 

feita a leitura da proposta com o apontamento das alterações indicadas. O Sr. Fernando 10 

procedeu com a leitura do documento e, ao final, os Conselheiros aprovaram de maneira 11 

unânime seu conteúdo, sendo realizada apenas uma correção de digitação observada pela 12 

Sra. Rosangela. O Sr. Manoel sugeriu que ao final do documento fosse acrescida uma 13 

pequena frase para indicar o aval dos Conselheiros ao documento uma vez que eles não 14 

puderam assinar presencialmente a proposta, o que foi acatado por todos os membros. 15 

Por fim, o Sr. Fernando informou que procederá com o encaminhamento da revisão na 16 

semana seguinte. 17 

Na sequência, o Sr. Fernando explanou sobre o processo de preenchimento de vacância do 18 

segmento “Associação de Bairro” do COMDEMA e informou aos Conselheiros que duas 19 

entidades pleitearam a vaga. Conforme publicado no Diário Oficial, Edição 389 20 

(08/01/2021), a entidade Associação dos Amigos do Scorpios Village II foi considerada 21 

HABILITADA ao pleito e a entidade Associação de Proprietários de Lotes de Reserva 22 

CapitalVille foi considerada INABILITADA por não atender aos prazos do Edital, cabendo 23 

recurso à decisão, que será julgado pelo COMDEMA. Por fim, o Sr. Fernando reforçou as 24 

datas seguintes do cronograma de preenchimento de vacância, ficando até o dia 13/01 o 25 

prazo para apresentação de recurso, 15/01 a data para apresentar o resultado do 26 

julgamento dos recursos e o dia 18/01 para a realização de Assembleia com o objetivo de 27 

definir a composição do Conselho para 2021.  28 

Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Fernando agradeceu novamente a presença de todos 29 

e encerrou a reunião. 30 


