
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA – 02/06/2021 1 

Local: Reunião realizada de modo virtual através da plataforma “Google Meet” 2 

Data: 02/06/2021 3 

Horário: 14h 4 

 5 

CONSELHEIROS PRESENTES: 6 

Fernando Jordani Feliti – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 7 

Rodrigo - Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 8 

Valdecir Furquim – Guarda Ambiental 9 

Rosangela Aparecida Santos Manfrini – Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I 10 

Manoel Garcia Canabal - Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I 11 

Rita de Cássia Alves Mabarak – Associação de proprietários de lotes do Capital Ville II 12 

Miguel Mahfuz – Agroepecuaria Ivo Jorge Mahfuz Ltda 13 

Maria José França Quintale – Associação dos Amigos do Scorpios Village II 14 

Masatochi Yahiro – Associação Comercial e Empresarial de Cajamar 15 

 16 

AUSENTES: 17 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Gabriel Escrovi 18 

Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – Sidinei Barbosa 19 

 20 

 21 

PAUTA DE DISCUSSÃO: 22 

1) Atualizações sobre as reuniões referentes ao Plano de Macrodrenagem; 23 

2) Avaliação dos Conselheiros acerca das respostas dos ofícios expedidos - 006/2021, 24 

007/2021 e 009/2021; 25 

3) Extratos e relatórios Fundo FMMA; 26 

4) Assuntos Gerais 27 

 28 

 29 

 30 



A Sra. Rita Mabarak, Presidente do COMDEMA, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. 1 

Como primeiro assunto em pauta, o Sr. Fernando fez uma breve explanação sobre o trabalho do GT 2 

de Recursos Hídricos que se reuniu com consultores e engenheiros especializados acerca da 3 

elaboração de Planos Municipais de Macrodrenagem com o objetivo de subsidiar a Plenária do 4 

Conselho para a tomada de decisão quanto ao uso dos recursos do FMMA. 5 

Os membros do respectivo GT apresentaram as principais propostas ao Conselho e apontaram a 6 

alta complexidade do tema que demandará a contratação adicional para a elaboração de Termo de 7 

Referência para a contratação do Plano Municipal de Macrodrenagem. O Sr. Miguel Mahfuz 8 

destacou a imprescindibilidade da contratação do Plano e sugeriu que ele seja contratado de 9 

maneira global, mas que seja entregue e pago por etapas. Ainda, ele apontou que o FMMA terá 10 

aporte contínuo de recursos e que a contratação poderá abranger um valor maior do que o previsto 11 

em prol da qualidade do estudo. 12 

A Sra. Rosangela expôs as etapas para a contratação do Plano de Macrodrenagem e pontuou a alta 13 

tecnicidade do assunto que extrapola a capacidade do Conselho em produzir o Termo de 14 

Referência. Em seguida, ela explicou sobre as etapas para a contratação do Plano de 15 

Macrodrenagem e que a contratação específica de profissional para elaborar o TR do Plano de 16 

Macrodrenagem poderia ser realizada através do método “Compra Direta”. O Sr. Fernando 17 

concordou e respondeu que os valores máximos para a contratação estão definidos na Lei 8.666/93 18 

que rege as normas de licitação e contratação pública. 19 

A Sra. Maria José destacou que o escopo para a contratação dos serviços deve ser bem delimitado 20 

através da hora/trabalho dos profissionais em razão dos produtos e projetos esperados e apontou 21 

que o detalhamento do objeto a ser contratado evita custos adicionais a posteriori. 22 

Após discussão, os membros deliberaram favoravelmente para utilizar os recursos do FMMA para 23 

a contratação de profissional para elaborar o Termo de Referência para a contratação do Plano de 24 

Macrodrenagem Municipal. O Sr. Fernando comentou que elaborará a minuta da Deliberação do 25 

COMDEMA a ser assinada pela Presidente. 26 

Dando sequência a pauta, a Sra. Rita citou os ofícios enviados pelo COMDEMA (006, 007 e 009) que 27 

não tiveram respostas consideradas satisfatórias. Quanto ao ofício nº 006/2021 expedido, que trata 28 

sobre as ações relacionadas a resíduos sólidos, foram solicitados esclarecimentos adicionais quanto 29 

ao acompanhamento do processo licitatório para a contratação da revisão do PMGIRSU bem como 30 

referente ao Plano de Melhoria Ambiental apresentado para a área de disposição irregular de RCC, 31 

localizada ao lado da empresa Sistrel em Cajamar-Centro. 32 

Em relação ao ofício nº 007/2021 expedido, que trata das ações tomadas pela Prefeitura Municipal 33 

no caso do alagamento da Vila União, foram solicitados esclarecimentos adicionais quanto à 34 

apuração do dano ambiental averiguado, do método que foi utilizado para definir a bacia de 35 

retenção escavada pela empresa, das medidas tomadas pelo empreendedor para sanar o problema 36 

além do acompanhamento da aplicação da Lei Complementar nº 186/2020.  37 

Sobre o ofício nº 009/2021 expedido, que trata de empreendimento em fase de implantação no 38 

bairro Gato Preto, foram solicitados esclarecimentos adicionais a respeito das condicionantes e 39 

diretrizes estabelecidas no Alvará expedido bem como sobre o prazo para apresentação dos 40 

projetos finais e término da obra. 41 



Quanto ao ofício nº 012/2021, enviado ao órgão CFB/SIMA, o Sr. Fernando fez a leitura do e-mail 1 

de resposta e o Conselho decidiu encaminhar novo ofício à SMMA solicitando esclarecimentos 2 

quanto ao projeto de recuperação ambiental face à resposta do órgão estadual que informou que 3 

solicitou informações complementares à empresa, as quais não foram atendidas. 4 

A Sra. Rita destacou a formalização desses esclarecimentos através de ofício e a Sra. Rosangela 5 

informou que enviará por e-mail os itens a serem considerados na redação do documento. 6 

Por fim, a Sra. Maria José comentou sobre o andamento do Grupo Técnico de Trabalho de Resíduos 7 

Sólidos e o Sr. Fernando respondeu que o GT participará do processo de revisão do PMGIRSU bem 8 

como avaliará o documento de Plano de Melhoria Ambiental comentado anteriormente. O 9 

Conselho decidiu retomar os trabalhos da CTLA e ficou agendada reunião para o dia 16/06. Em 10 

relação ao GT de Recursos Hídricos, agendou-se previamente reunião para o dia 11. 11 

Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Rita novamente agradeceu a presença de todos e, então, 12 

encerrou a reunião.  13 


