
Ata  Reunião Ordinária do COMDEMA

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cajamar

Data: 06/7/2022   Horário inicio: 14h  Local: (Virtual) via Microsoft Teams

Presidente:  Rosangela Manfrini  Secretária: Renata Josko

TEMAS DELIBERADOS

1-Aprovação da ata de reunião  de Junho/2022
Considerações: Ata enviada previamente. Alterações solicitadas por email incluídas.

Decisões: ata aprovada por todos os conselheiros presentes no momento (Rosangela, Carolina, Mariana, Estevo, Alexsandro e Fernando).

2- Aprovação de pareceres no 10 e 11 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 no momento (Rosangela, Carolina, Mariana, Estevo e Alesxandro) exceto Fernando Feliti que absteve-

se alegando conflito de interesse.

3- Processo 1087/22 Duplicação da Avenida José Marques Ribeiro

Considerações: obra já em andamento, encontra-se na etapa "lote 1". Estão previstos 5 (cinco) lotes no total, segundo SMMA. Processo físico disponibilizado está com falta de 

informações como impacto de vizinhança e ambiental e dimensionamento do projeto. SMMA alega que projeto não passou pela avaliação do COMDEMA pois área de supresão até 

agora trata-se de indivíduos arbóreos isolados. Área de compensação ambiental não foi definida pela SMMA.

Decisões: Dúvidas serão encaminhadas via ofício às Secretarias de Infratestrutura Secretaria de Meio Ambiente,  de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura e 

Serviços Públicos até dia 12 de Julho pelo grupo de CTLA/ COMDEMA.

4 - Processo BR Properties 

Considerações: Desde 2019 transcorre esse processo junto ao GAEMA. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para recuperação de área não foi cumprido até o 

momento.Ministério Público concedeu vistas ao processo nº 14.1090.003000 2/2020 até Junho/23 para COMDEMA.

Decisão: Rosângela telefonará para o Diretor do CFB responsável pelo atendimento à cidade de Cajamar e depois enviará ofícios à CFB e Cetesb solicitando esclarecimentos sobre a 

não aprovação do projeto de recuperação da área apresentado pela BR Properties, até o presente momento.

5 -Validação para adendo Regimento Interno antes de deliberação

Considerações: Inclusão de responsável e prazo para Capítulo VI - seção III - artigo 38 

Decisões: aprovados pelos conselheiros presente no momento (Rosangela, Carolina, Mariana, Daniel, Antonino, Fernando, Estevo e Alesxandro)

6 -Status sobre itens da reunião 01/06/2022, para definição de responsáveis e prazos. 

A. Resíduos Sólidos: empresa que está desenvolvendo diagnóstico está atrasada. Fernando compartilhou cronograma durante a plenária. 

Decisões: Fernando cobrará da empresa status e definição de novo prazo de entrega e deixará todos informados por email ou até a próxima plenária

B. Divulgação de ações/ material site prefeitura: Ofícios e deliberações que estavam de posse da Secretaria de COMDEMA foram enviados para SMMA e publicados.  Há 

documentos faltantes no site, os quais, segundo Fernando, esbarram na exigência do Ministério Público de apenas aceitar atas assinadas pelos conselheiros. Assinar eletronicamente 

arquivos em pdf foi sugerido. Comentou -se na necessidade de envio das ações do COMDEMA gestão 20/21 para prefeito pela SMMA.

Decisões: Fernando comprometeu-se a enviar relatório de ações da gestão 20/21 para prefeito até 08/Julho e publicar mensalmente informações no site. Verificar juridicamente se 

a atualização do regulamento interno que diz "A aprovação da ata em plenária terá validação de assinatura" pode ajudar no processo de publicação de atas depois que decreto for 

publicado e viabilidade técnica de assinatura digital.  Responsáveis / prazo: Fernando e Rosângela até próxima plenária.

C.Áreas de Compensação Ambiental: tema requer sondagem de como podemos prosseguir com o diagnóstico do município.

Decisões: COMDEMA entrará em contato com Secretaria de MA de outras cidades assim como empresas e parceiros que ajudem neste projeto. Informações serão fornecidas na 

próxima plenária.

D. CTLA 02: Aguardar retorno Sueli das férias.

E.Tanque de retardo: ofício será enviado pela Secretaria do COMDEMA até dia 13/Julho.

F. Programa de educação ambiental em processo de Licenciamento: será feito discussão na próxima plenária pelo grupo de trabalho responsável.

G. FMMA:  Extratos de movimentação e aplicação dos meses de Janeiro a Maio/22 foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças do município e arquivados no drive do 

COMDEMA. Documentos estão disponíveis para conselheiros e suplentes pelo link: https://drive.google.com/drive/folders/1AAwI7vf0Wb08Zu7eC21KZNem3klMQw8K?usp=sharing. 

Questionamento sobre quem ajuda na informação sobre todas as cobranças de taxas de licenciamentos, multas, dentre outros, na ausência de Sueli e porque multas não são 

creditadas diretamente no fundo FMMA, precisando solicitação de transferência.

Decisões: Barbara ajudará com as informações de multas na ausência de Sueli e Rosângela verificará com Secretaria de Finanças sobre as contas contábeis. Prazo: próxima ordinária.

7 -Assuntos Gerais

Processos de licenciamento: Barbara informará sobre os mesmos na ausência de Sueli.

Rosângela estreitará relações 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.

Fernando solicita ao COMDEMA ajuda para viabilizar a compensação ambiental dentro do município uma vez que anda não há estudo específico de áreas.

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; Mônica Bonfim de Arruda – Associação Cultural e Desportiva Capital; Fernando Feliti - Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; 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); Valdecir Furquim - Guarda Civil Municipal (Guarda Ambiental)


