
Ata  Reunião Ordinária do COMDEMA

Conselho Municipal de defesa do meio ambiente de Cajamar

Data: 01/6/2022   Horário inicio: 14h  Local: (Virtual) via Microsoft Teams

Presidente:  Rosangela Manfrini  Secretária: Renata Josko

TEMAS DELIBERADOS

1-Aprovação da ata de reunião  de Maio/2022: 
Considerações: sem alterações requeridas

Decisões: ata aprovada por todos os conselheiros presentes.

2- Aprovação de pareceres no 6 , no 7, no 8 e no 9 da CTLA (Câmara técnica de Licenciamento Ambiental)

Considerações: Pareceres foram enviados previamente. Sem apresentação de dúvidas ou alterações durante plenária.

Decisões:  Todos os pareceres foram aprovados pelos conselheiros presentes (Rosangela, Carolina,Mariana, Daniel, Alexandro e Valdecir) exceto Fernando Feliti que absteve-se 

alegando conflito de interesse.O licenciamento ambiental base para o parecer no 9, está no programa virtual da prefeitura. Como ainda não consta campo para COMDEMA no 

sistema, o parecer aprovado será anexado ao processo pela SMMA. Aprovação será formalizada por meio de Deliberação.

3- Status sobre itens reunião 03/Nov/2021

GTT de Resíduo sólidos - Plano de Melhoria Ambiental - Considerações: Em andamento. Protocolo com complementação de documentos foi solicitada pela CETESB e os mesmos 

foram enviados pela SMMA na 4a semana de Maio. 

Decisões: Desnecessário criação de grupo de trabalho.

Atualização do site do Comdema. Considerações: site da prefeitura já consta com pastas (deliberação, ofícios, convocação, atas, legislação) para deixar público as atividades 

documentadas do COMDEMA. 

Decisão: Secretaria enviará os documentos que constam no Drive do COMDEMA e ainda não constam no site da prefeitura para upload da SMMA. Comentou-se sobre a possibilidade 

de usar as redes sociais (da prefeitura ou criar uma nova) para ganhar mais amplitude de comunicação com a população.

Levantamento de áreas de compensação ambiental. Considerações: não realizado por falta de estrutura da SMMA. 

Decisões: ter um estudo técnico atualizado da região é fundamental para destinar as compensações de licenciamento dentro do município. Considerar empresa terceira para fazer 

este estudo com ajuda do orçamento do FMMA e multas provenientes da Promotoria do Estado. Benckmark com municipio de Jundiaí e Plano Municipal de Mata Atlântica 

Resposta Oficio 027-2021 - PARECER CTLA 02 - Definir nova área de compensação ambiental. Considerações: sem resposta no momento.

Decisão: Sueli informar status atual.

Resposta Oficio 028-2021- Formula de tanque de retardo. Considerações: Lei atual continua incorreta.

Decisão: COMDEMA enviar novo ofício para Secretaria de Mobilidade e desenvolvimento Urbano

Resposta Oficio 026-2021- SMMA e SMJ - Residuos Sólidos- processo judicial decorrente de  TAC firmado. Considerações: Empresa contratada está na fase de diagnóstico. Decisão: 

SMMA enviará diagnóstico por email até dia 10/Junho

Macrodrenagem - Status da Minuta de Termo de Referencia - Depto Licitações. Considerações: ofício enviado pelo COMDEMA no dia 20/Maio. Foi realizada nova atualização de 

preços com as empresas sugeridas pelo COMDEMA. Está em fase de requisição de compras e seguirá para licitação. Decisões: Edital com licitação está estimado para sair no DO até 

10/Junho.

Resposta MP -Gaema ref email 04/10/2021 -ofício 024/2021-BR PROPERTIES. Considerações: sem atualização. Decisões: Presidência do COMDEMA entrar em contato com GAEMA 

/ CFB (Coordenadoria de Fiscalização da Biodiversidade)

Despacho da Presidência de 16/08/2021 -CTLA - andamento da avaliação de proposta Programa de educação ambiental em processo de Licenciamento. Considerações: sem 

atualização. Decisões: será retomado com os grupos de trabalho da CLTA 

 Extrato FMMA. Considerações:  extratos atualizados enviados. Decisões: Mônica fazer acompanhamento e compartilhar com grupo

4- Assuntos gerais:  Estevo comentou sobre o periodo de queimadas que se aproxima e questionou sobre o que tem sido feito em relação a legislação e infraestrutura publica para 

evitar incêndios.

Rosângela procurará estreitar relações estreitar laços com outros órgãos importantes ao andamento do trabalho, como CETESB, COMDEMAS de cidades vizinhas, Promotoria, dentre 

outros, que possam contribuir com a efetividade das ações deste Conselho.

Conselheiros, suplentes e Convidados presentes:

Rosangela Manfrini - Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I; Mariana Zanetti – Associação dos proprietários de lotes de Reservas do Capital Ville ; Estevo Giacon-  

representando Indústria ou Comércio; Carolina Utida - Associação Cultural e Desportiva Capital Ville; Antonino Prota -Associação Comercial e Empresarial de Cajamar; Renata Josko - 

Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I; Fernando Feliti - Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Valdecir Furquim - Guarda Civil Municipal (Guarda Ambiental); 

Alexsandro Horikir (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos); Daniel Gomes (Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano)

Conselheiros titulares ausentes:  Sidinei Barbosa (Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil)


