
1 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA – 01/09/2021 1 

Local: Reunião realizada de modo virtual através da plataforma Skype 2 

Data: 01/09/2021 3 

Horário: 14h 4 

 5 

CONSELHEIROS PRESENTES: 6 

Fernando Jordani Feliti – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 7 

Valdecir Furquim – Guarda Ambiental Municipal 8 

Rosangela Aparecida Santos Manfrini – Associação de proprietários de lotes do Capital 9 

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 

Mariana Zanetti - Associação dos Proprietários de Lotes de Reserva do Capital Ville 13 

Miguel Mahfuz – Agropecuaria Ivo Jorge Mahfuz Ltda 14 

Maria José França Quintale – Associação dos Amigos do Scorpios Village II 15 

Masatochi Yahiro – Associação Comercial e Empresarial de Cajamar 16 

 17 

CONSELHEIROS AUSENTES: 18 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Gabriel Escrovi 19 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano – Givanilso Serraglio 20 

Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – Sidinei Barbosa 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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PAUTA: 26 

- Aprovação da ata reunião ordinária de 08/2021 27 

- Aprovação da ata reunião extraordinária 08/2021 ( Pareceres CTLA aprovados ) 28 

- Procedimentos à serem implementados referente Pareceres CTLA aprovados 29 

- Convite ao Sr. Nelson ( fiscalização ambiental ) para participação na CTLA 30 

- Acompanhamento da Deliberação Comdema 04 de 2021 – TR – Macrodrenagem 31 

-  Avaliação da resposta da SMMA referente Ofício 019/2021 32 

- Avaliação da resposta CFB/SIMA Ofício 024/2021 ( processo ambiental BR 33 

PROPERTIES). 34 

- Resposta aos Ofícios 023/2021 ( procedimentos Fiscalização ambiental) 35 

- Resposta aos Ofícios 004/2021 -010/2021 – Fórmula da lei complementar 186/2020 36 

(Tanque de retardo. 37 

- Resposta ao Ofício 025/2021 (Publicidade atos do Comdema ) 38 

-Discussão sobre Edital de sucessão novo mandato Comdema/ Calendário de Reuniões 39 

- Despacho da Presidência de 13/058/2021 - GT resíduos sólidos –  andamento da 40 

avaliação referente Plano de Melhoria Ambiental 41 

- Despacho da Presidência de 16/08/2021 – CTLA – andamento da avaliação de 42 

proposta Programa de Educação Ambiental – PEA, junto a SMMA, em processos de 43 

Licenciamento Ambiental . 44 

- Operação Corta Fogo (Campanhas de educação ambiental – Brigada de incêndio 45 

Municipal –Mapeamento das áreas de risco de incêndio – Plano de prevenção e 46 

combate aos incêndios Florestais. 47 

- Plano de ação do COMDEMA 48 

- Assuntos gerais 49 

 50 

 51 

 52 

 53 
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Após a verificação de quórum em segunda chamada (30 minutos de espera), a Sra. Rita 54 

Mabarak, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. Debateu-se sobre possíveis 55 

alterações do Regimento Interno do Conselho em função da dificuldade em atingir 56 

quórum deliberar e para realizar a reunião. Os Conselheiros decidiram abordar o 57 

referido em assunto em reunião posterior. 58 

Em seguida, sem objeções, foram aprovadas as atas das reuniões ordinárias do mês de 59 

julho e agosto bem como da reunião extraordinária do mês de agosto. 60 

Prosseguindo com a pauta, a Sra. Rita comentou sobre as ações decorrentes dos 61 

Pareceres elaborados pela CTLA. O Sr. Fernando respondeu que os Pareceres são 62 

juntados aos processos administrativos que continuarão a ser acompanhados pela CTLA. 63 

O Sr. Manoel comentou que gostaria que as alterações e procedimentos apontados pela 64 

CTLA fossem, de fato, aderidos pela SMMA. O Sr. Fernando destacou que o processo de 65 

licenciamento ambiental é de competência técnica dos funcionários que julgarão se os 66 

apontamentos da CTLA são pertinentes ou não ao fluxo do Licenciamento Ambiental 67 

bem como do processo administrativo avaliado em questão. 68 

A Sra. Rita sugeriu oficiar à SMMA com base nas recomendações constantes no Parecer. 69 

O Sr. Fernando respondeu que não há necessidade uma vez que, no próprio âmbito da 70 

CTLA, os questionamentos serão acompanhados e encaminhados a Plenária do 71 

Conselho, caso a Câmara julgue necessário. 72 

Para melhor organização dos trabalhos da CTLA, o Sr. Fernando sugeriu estipular 73 

calendário prévio de reuniões com a definição de pautas e diretrizes de trabalho. A Sra. 74 

Rosangela solicitou que o Sr. Nelson Brito participe como convidado das reuniões da 75 

CTLA, o que foi aceito pelos demais membros do Conselho e da CTLA. A Sra. Mariana 76 

comentou que em função da demanda da CTLA, o grupo poderia ser dividido em novas 77 

análises e ações de acompanhamento. 78 

Na sequência, o Sr. Fernando destacou o andamento do processo licitatório para a 79 

contratação do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana. Ele informou que a equipe 80 

do Departamento de Licitações informou que é necessário atualizar os orçamentos para 81 

prosseguir com o processo. 82 

Dando sequência a reunião, a Sra. Maria José apontou a preocupação dos condomínios 83 

Scorpios e Chácara do Rosário sobre possível uso da área da empresa Marabraz (LP 84 

Administradora de Bens Ltda.) e questionou sobre a regularidade do poço artesiano. O 85 

Sr. Fernando respondeu que os condomínios devem entrar em contato diretamente 86 

com a equipe da SMMDU para averiguar se existe alguma aprovação para 87 

empreendimento na área em questão e informou que, nesse caso, a SMMA agiria 88 

apenas em casos de supressão de vegetação. 89 

Sobre os procedimentos de fiscalização ambiental adotados pela SMMA, O Sr. Nelson 90 

fez uma breve explanação dos instrumentos aplicados bem como da base legal utilizada 91 

e se disponibilizou para realizar apresentação detalhada aos membros do COMDEMA 92 

sobre o tema, em resposta ao ofício 023-2021 enviado à SMMA. 93 
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Prosseguindo, a Sra. Mariana procedeu com a leitura do Parecer 003-2021 CTLA que foi 94 

aprovado pela Plenária do Conselho. O Sr. Fernando absteve-se de votar. O Sr. Miguel 95 

não pôde votar pois estava com problemas de conexão e não ouviu a leitura do Parecer 96 

pela Sra. Mariana. A Sra. Rita respondeu que o Parecer havia sido disponibilizado 97 

previamente de modo que havia subsídios para votar. Ainda acerca da CTLA, a Sra. Rita 98 

solicitou avaliação do Despacho da Presidência que trata da avaliação de proposta de 99 

Programa de Educação Ambiental – PEA, junto à SMMA, em processos de Licenciamento 100 

Ambiental. 101 

Em relação ao empreendimento BR PROPERTIES S-A, os Conselheiros discutiram a 102 

resposta enviada pelo órgão CFB-SIMA e decidiram por enviar ofício por e-mail 103 

diretamente ao GAEMA apresentando o histórico sobre o caso. 104 

A Sra. Rita comentou sobre o ofício 025-2021 enviado, sobre a publicidade dos atos do 105 

COMDEMA, e o Sr. Fernando respondeu que entrou em contato com a Secretaria de 106 

Modernização e Comunicação que se prontificou a estruturar na página eletrônica da 107 

SMMA site do COMDEMA. 108 

A Sra. Rosangela destacou novamente erro na fórmula da Lei do Tanque de Retardo 109 

mesmo com a alteração da Lei em votação na Câmara de Vereadores. Os Conselheiros 110 

decidiram por elaborar e encaminhar novo ofício à SMMDU informando a necessidade 111 

de correção da fórmula. A Sra. Rosangela informou que encaminhará, em momento 112 

oportuno, texto explicativo para a redação do ofício. 113 

Sobre a sucessão dos Conselheiros da Sociedade Civil, assunto discutido na reunião 114 

anterior, o Sr. Fernando se prontificou a elaborar o Edital e apresenta-lo ao Conselho na 115 

reunião ordinária do mês de outubro, frisando que os prazos definidos para a publicação 116 

e início da seleção dar-se-ão em novembro. 117 

Sobre o GT de Resíduos Sólidos, o Sr. Fernando comentou que já leu o estudo 118 

despachado ao GT e se reunirá com a Sra. Maria José para encaminhar Parecer a Plenária 119 

do Conselho. 120 

Por fim, em relação à Operação Corta-fogo, a Sra. Rita questionou o Sr. Fernando acerca 121 

da realização de campanhas de Educação Ambiental sobre o tema. O Sr. Fernando 122 

informou que não foram realizadas e sugeriu que a Sra. Rita entrasse em contato com o 123 

Tenente do Corpo de Bombeiros para maiores detalhamentos sobre a Operação Corta-124 

fogo. 125 

Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Rita agradeceu novamente a presença de todos 126 

e encerrou a reunião. 127 


