
 

Ata de Reunião do COMDEMA

"Conselho Municipal de defesa do meio ambiente de Cajamar" 

Data: 03/11/2021 - Presidente Gestão 2021: Rita de Cássia Alves Mabarak - Associação de proprietários de Lotes CVII - Secretário: Fernando Felitti - SMMA

Horário: Inicio: 14:10 horas                                 Término: 16:15 minutos -                                                                        Conexão: Via Skype

Conselheiros e Convidados
Poder Publico: Fernando Jordani Feliti - SMMA, Valdecir furquim - Guarda Ambiental Municipal, Sidinei Barbosa - Defesa Civil, Gabriel Escrovi  - SIESP e Givanilso Serraglio - 

SMMDU

Sociedade Civil: Manoel Garcia Canabal e Rosângela Manfrini - Associação de proprietários Lotes do CV1; Maria José França Quintale - Associação dos Amigos do Scorpios Village II; 

Mariana Zanetti - Assoc de proprietários de lotes De Reserva Capital Ville; Miguel Mahfuz -  Agropecuária Ivo Jorge Mahfuz Ltda; Masatochi Yahiro - Associação Comercial e 

Empresarial de Cajamar e Rita de Cassia Mabarak - Assoc proprietarios de lotes do CVII

Ausentes: Gabriel Escrovi - Sec Infraestrutura e Serv públicos, Givanilso Serraglio -  Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

ASSUNTOS:

Boas Vindas: A presidente abriu a reunião,  desejou as boas-vindas a todos e deu início aos trabalhos definidos na pauta.

1-Aprovação da ata de reunião do mês de Outubro-21: 

Considerações: A presidente deu a palavra aos  participantes para manifestarem eventuais inclusões ou ajustes na ata apresentada pelo secretário Fernando. 

Decisões: Os conselheiros aprovaram a ata sem ressalvas, na forma apresentada e o Secretário Fernando informou que já consta na pagina eletrônica do Comdema.

2- Aprovação da ata de reunião ordinária de Setembro/2021:

Considerações: A presidente solicitou ao secretário que fizesse alguns complementos na ata referente a operação Corta Fogo acerca de realização de campanhas

de educação ambiental sobre o tema. O secretário providenciou esses complementos,  com a indicação do tenente do corpo de bombeiros para dar maiores esclarecimentos sobre 

o assunto.

Decisões:  Aprovada 

3- Aprovação de novo modelo de Ata de reunião:

Considerações: O novo modelo de ata foi encaminhado pelo conselheiro Manoel aos demais membros para apreciação e sugestões. Foi destacado que na linha de considerações 

serão feitas as observações pertinentes ao tema e na linha de decisões, faremos constar a atividade a ser desenvolvida, o responsável e a data para conclusão da tarefa.  Os prazos 

para conclusão dos trabalhos devem ser bem avaliados para que sejamos efetivos em nossos compromissos.

Decisões: Aprovado 

4- Aprovação Parecer 01 - GTT de Resíduo sólidos - Plano de Melhoria Ambiental

Considerações: Fernando e Maria José avaliaram o estudo do tratamento de resíduos sólidos.  Fernando procedeu com a explicação do parecer e procedimentos a serem adotados.

Decisões: Enviar ofício ao SMMA  para que que seja acompanhado o protocolo desse estudo junto a Cetesb. Quem: Fernando - Quando: até 10/11/2021

5- Atualização do site do Comdema (base banco de dados Google Drive)- Ofício 025/2021

Considerações: Fernando destacou que não foi possivel executar 100% do trabalho, em funçao de problemas de saúde.

Decisões: Concluir implementação de dados no Site do Comdema - Quem Fernando - Quando: 12/11/2021

6- Andamento do levantamento de áreas de compensação ambiental em Cajamar/SP

Considerações: Fernando, destacou que esse trabalho demanda ações intersetoriais, que não estão sendo realizados atualmente. Discussão sobre áreas públicas e particulares e 

prioridades em definir áreas de compensação e métodos.

Decisões: Fazer ofício ao SMMA sobre ações estratégicas para inciar levantamento de áreas de compensação ambiental  - Quem: Fernando -  Quando: até 10/11/2021

7- Resposta Ofício 027-2021 - PARECER CTLA 02 - Definir nova área de compensação ambiental

Considerações: Fernando destacou que a mesma área indeferida pela Cetesb, para um pedido,  foi aprovada, posteriormente em outro processo de supressão de vegetação.

Decisões: Compartilhar ofício resposta do SMMA - Quem: Fernando - Quando: até dia 05/11/2021

8 - Resposta Ofício 028-2021- Fórmula de tanque de retardo

A SMMDU ainda não se manifestou.

Decisões: Confirmar o recebimento de resposta ao ofício. Quem: Fernando - Quando: até 05/11/2021. Caso não haja resposta, compartilhar para cobrança à SMMDU.

9 - Resposta Ofício 026-2021- SMMA e SMJ - Resíduos Sólidos- processo judicial decorrente de  TAC firmado

Considerações: Fernando informou que até o momento não houve resposta da SMJ 

Decisões: Aguardar resposta do SMJ - Quem: Fernando - Prazo limite: até 12/11/2021. Caso não haja retorno informar os membros do Comdema.

10- Macrodrenagem - Status da Minuta de Termo de Referência - Depto Licitações

Considerações: A presidente destacou a importância de avançar com esse tema, pois já foram solicitados orçamentos para as empresas e estes tem prazo de validade de 30 dias, 

encerrando-se no final de novembro.  É preciso iniciar esse processo de licitação imediatamente. Fernando salientou que enviou o termo de referencia à funcionária responsável 

pelo depto de licitações e a mesma ainda não havia dado retorno sobre o documento.

Decisões: Solicitar ao departamento responsável o status do processo e compartilhar com os membros do Comdema. Quem: Fernando - Quando: até 05/11/2021. 

11- Resposta MP - Gaema ref e-mail 04/10/2021 -ofício 024/2021-BR PROPERTIES

Considerações: Fernando destacou a ausência de medidas por parte do órgão estadual a fim de cumprir a recuperação ambiental e recomposição da vegetação ciliar.

Decisões: Programar uma reunião com o Ministério Público (abertura de IC junto ao Gaema e MP)  para solicitar prioridade no andamento do assunto. 

Quem: Rita - Quando: até 16/11/2021

12- Despacho da Presidência de 16/08/2021 - CTLA - andamento da avaliação de proposta Programa de Educação Ambiental em processo de Licenciamento

Considerações: Os membros do CTLA apresentaram breve resumo da reunião realizada pela Câmara que teve como objetivo avaliar a inclusão de plano de educação ambiental 

pelas empresas,  nos processos de licenciamento ambiental.

Decisões: Apresentar proposta para o Programa de Educação Ambiental - Quem: Fernando, Mariana, Manoel, Rosangela e Nelson. Quando:  até 30/11/2021.

13- Edital para seleção de Projetos de Revitalização de Bacias Hidrográficas - Ministério do Desenvolvimento Regional

Considerações: Rita apresentou o tema e solicitou ao Fernando avaliar esse documento.

Decisões:  Avaliar os projetos que podem ser objeto de solicitação pela SMMA. Quem: Fernando, Mariana e Mari - Quando: até 30/11/2021. 

14: Edital de publicação membros do Comdema

Considerações: A publicação do Edital foi realizada.  Rosângela solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade de representantes de uma das pastorais da Igreja virem a participar 

como membros do Comdema. Fernando explicou que já falou com o departamento jurídico e que a primeira resposta é que seria difícil, todavia podem fazer a inscrição e aguardar 

uma avaliação futura. 

Decisões: Solicitar aos membros da pastoral que verifiquem junto ao depto jurídico da prefeitura a possibilidade de inscrição como membros da Sociedade Civil.   Quem:  Rosangela 

- Quando: até 05/11/2021

15 - Outros Assuntos:

Fernando destacou que na próxima reunião deste conselho apresentará um resumo das atividades do Comdema gestão 2020/2021 para apreciação e aprovação

dos membros.

16 - Extrato FMMA - Outubro-21

Considerações: Manoel informou que os extratos foram solicitados ao tesoureiro, porém ainda não recebidos.

Decisão:  Divulgar as informações financeiras do FMMA de outubro-21. Quem: Manoel Quando: até 12/11/2021.

17 - Parecer CTLA 6

Mariana destacou que o GT Câmara Técnica disponibilizou em 02/11/21 o CTLA nº 6 para apreciação. Os conselheiros opinaram em inclui-lo na pauta da próxima reunião. 

18 - Encerramento: A presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.


