
Ata  Reunião Ordinária do COMDEMA

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cajamar

Data: 03/08/2022   Horário inicio: 14h  Local: (Virtual) via Microsoft Teams

Presidente:  Rosangela Manfrini  Secretária: Renata Josko (ausente na presente reunião)

TEMAS DELIBERADOS

1-Aprovação da ata de reunião  de Julho/2022

Considerações: Ata enviada previamente. Alterações solicitadas por email incluídas.

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

2- Aprovação de pareceres nº 12 da CTLA (Câmara técnica de Licenciamento Ambiental)

Considerações: Parecer foi enviado previamente. Sem apresentação de dúvidas ou alterações durante plenária.

Decisão: O parecer foram aprovados pelos conselheiros presentes no momento (Rosângela, Carolina, Mariana, Estevo e Alesxandro), exceto Fernando Feliti que absteve-se 

alegando conflito de interesse.

3 - Mapeamento de Áreas Prioritárias para Compensação Ambiental

Considerações: Foi compartilhado com os conselheiros, o resultado da Reunião com ONG TNC (The Nature Conservance) apresentada pela conselheira Mariana Zanetti, com o 

intuito de buscar informações sobre o tema e posterior tomada de decisões. Outra reunião também foi agendada com a Pró Ambiente para 04/08, às 15h, para apresentação de 

uma prévia do projeto, práticas e custos. A empresa fez projeto de mapeamento de Áreas Verdes para Jundiaí e foi apresentada à Rosângela Manfrini, por indicação da secretaria 

daquela cidade. Rosângela também conversou com a Sra Cleide Oliveira, gestora da Unidade de Conservação da Fundação Florestal-SP, que se colocou à disposição para ajudar 

sobre o tema e abriu portas para  visitá-la em Campinas ou vir à Cajamar, se necessário.

Decisão: Iremos conversar com outras empresas, profissionais, ONG, dentre outras, que possam nos dar norte e orientações a fim de obtermos êxito na tomada de decisões. O 

avanco desses encontros e reuniões serão atualizados aos demais conselheiros a cada reunião ordinária.

4 - Acompanhamento dos relatórios de Uso e Ocupação do Solo

Considerações: A conselheira Rosângela citou que na gestão passada foi definido em ata sobre a emissão de relatório referente as solicitações de certidões de uso e ocupação do 

solo, mas que o COMDEMA recebeu apenas um e não houve continuidade no atendimento a esta solicitação, por parte da SMMDU. O Objetivo é que o COMDEMA acompanhe 

todos os processos com o intuito de cumprir seu papel na fiscalização de ações que possam causar danos  ao meio ambiente da cidade. Sugeriu para isso a elaboração de uma 

RESOLUÇÃO com a finalidade de que a SMMDU cumpra com o atendimento às solicitações do COMDEMA. Fernando se manifestou  dizendo que antes seria necessário saber se o 

COMDEMA poderia emitir RESOLUÇÕES, de acordo com o Regimento Interno. Também comentou que o secretário Leandro Arantes disse estar a disposição para fazer uma reunião 

com o Comdema. Rosângela considerou que, já que a inciativa partiu do secretário, que ele pode sugerir possivel data e pauta.

Decisões: Rosângela ficou de buscar apoio e entedimento jurídico para essa tomada de decisão e decidiu-se oficiar a SMMDU para que volte a fornecer  o relatório mensalmente. 

5 - Status do Plano de Resíduos Sólidos

Considerações: Empresa contratada em jan/22 tinha 180 dias para finalizar os trabalhos, mas atrasaram após o estudo de composição gravimétrica e solicitação de algumas 

informações complementares. Não apresentaram versão preliminar em junho, como foi dito que fariam na reunião passada. Não houve retorno, Fernando entrou em contato, mas 

em julho o contrato venceu, sem ser solicitada renovação. Foi feito relatório de descumprimento de contrato (das 5 etapas só cumpriram 1). Encaminhada comunicação extra 

judicial para a empresa semana passada, advogado falou com Fernando (alegando problemas internos, porém sem manifestações  oficiais). Apresentaram diagnóstico preliminar, 

mas Fernando avaliou e achou que o documento estava muito aquém do contratado e pouco aprofundado tecnicamente. Disse que aguarda posicionamento do jurídico municipal  

e que o processo foi encaminhado para análise e manifestação na sexta-feira, dia 29-08-22. Após parecer, a SMMA vai decidir se vale a pena seguir ou não com esta empresa, dado 

a postura e qualidade do serviço prestado até o momento.

Decisões: COMDEMA aguardará  parecer, Fernando comprometeu-se de enviar  o material apresentado pela empresa para manifestações deste conselho. 

6 - Conhecer a rotina de atuação da Guarda Ambiental e Defesa Civil

Considerações: Rosângela explicou sobre a importância do COMDEMA conhecer a rotina dos trabalhos para analisar como este Conselho pode contrbuir e agregar a atuação da 

Guarda Ambiental.  O conselheiro Valdecir disse que a Guarda trabalha sob denúncias ou algum pedido de fiscalização e que a Delegcia do Meio Ambiente que atende a cidade de 

Cajamar, fica em Franco da Rocha. Disse também que a Guarda Ambiental só encaminha para a delegacia quando há flagrante de ato criminoso, ao contrário, registra-se apenas o 

boletim de ocorrência para abertura de processo administrativo junto à SMMA para identificação do proprietário da área resultante da denúncia e possíveis sanções. Em relação 

ao resgate de animais silvestres, citou sobre o Convênio com Mata Ciliar, em Jundiaí. Quanto ao efetivo, disse que contam com três viaturas e 11 profissionais, que se revezam 

entre férias e folgas, o que nem sempre possibilita estar todo o efetivo e vituras nas ruas, ainda assim um número superior ao de fiscais atuantes pela SMMA, que segundo 

Fernando, hoje conta apenas com o Murilo. Disse haver concurso em andamento, mas não soube informar quando e quantos poderão agragar à equipe. Valdecir disse que se a 

Guarda Ambiental tivesse um caminhão motobomba de 5 mil litros, poderia auxiliar no combate a pequenos focos de incêncio pela cidade. Perguntado se contavam com drone 

para a atuação de fiscalização, dissse que não.  Sobre educação ambiental disse que fica a cargo da SMMA e que a Guarda apoia em alguns eventos. Valdecir foi conviddo a fazer 

parte do grupo de Educação Ambiental do COMDEMA. Quanto as denúncias, para serem mais efetivas precisam ser mais embasadas, como: descrição de local, endereço completo 

ou com referência, situação, dimensionamento, data da ocorrência, dentre outros. Exemplificou sobre uma denúncia de caça enviada como se fosse flagrante, dirigiu-se ao local e 

soube que o crime foi cometido em dias  anteriores à visita. Por fim, salientou a importância dos meios oficiais de  denúncias da Guarda Ambiental, através dos telefones: 11 4446-

0152 ou 153.

Decisões: Em relação a aquisição de um motobomda de 5mil litros, Rosângela disse que o caso será estudado e levado ao GT do FMMA e demais conselheiros para avaliação, 

sempre considerando que a verba do FMMA deve assumir investimentos que abranja e impacte o maior número de pessoas possíveis na cidade.

7 - FMMA

Considerações: Fernando encaminhou aos conselheiros integrantes do GT FMMA, relatório desde ago/set/21 com informações sobre taxas que totalizaram R$ 151.540,47, valor a 

ser repassado pela tesouraria, além de um crédito, direto na conta do fundo, no valor de R$ 61.146,99, em nome de Rec Cajamar IV Participações S.A.  Rosângela questionou o fato 

de o COMDEMA ter de ficar rastreando o dinheiro, quando de acordo com a Lei 1.283/08, ele deve ser depositado  exclusiva e obrigatoriamente direto em conta corrente do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente. Comentou ainda sobre a questão de parametrizar os boletos emitidos e os créditos em conta.

Decisões: Fernando vai conversar com Moises até 04-08-22 para ver como proceder para que os créditos sejam automáticos, direto na conta do fundo. Aguardar até o fim da 

semana com resposta do Fernando. Na próxima ordinária, se não tivernos retorno, mandaremos ofício. 

8 - Resposta aos ofícios e deliberações

Considerações: BR Properties, obtivemos o retorno em respota apenas do Ofício enviado pelo COMDEMA, de nº 08/2022. O qual será compartilhado com os demais conselheiros. 

Demais órgãos: Cetesb e DAEE não se manifestaram até a presente data.

Decisões: Rosângela se comprometeu em ligar para o DAEE e Cetesb para cobrar respostas aos ofícios. Não havendo manifestações, sugeriu oficiar o MPSP. Fernando sugere 

contato direto com algum representante da BR Properties e atuação da SMMA, caso não haja pronunciamento dos órgãos oficiados. Rosângela comunicará o grupo quando tiver 

retorno. As decisões finais para tomada de decisões ficarão para a próxima ordinária, em setembro.

9 -Assuntos Gerais

- Fernando informa que foi enviado o relatório da gestão passada ao prefeito.

- Aguardando retorno sobre correção da  fórmula da lei de tanque de retardo.

- Decidiremos na próxima ordinária sobre o que fazer quando os ofícios não são  respondidos. Quando enviarmos ofícios, confirmar com o Fernando se tem informações quanto 

aos e-mails e contatos corretos. Fernando disse que enviou respostas ao e-mail da secretaria do COMDEMA, referente ao Ofício SMMA nº 04/2022. Rosângela ficou de verificar 

com a secretária Renata Josko.

- Rosângela questionou o Fernando se ele tinha conhecimento sobre o desmatamento que estava acontecendo no Guaturinho, ao fundo do Portal 3. Ele disse não ter ciência dos 

fatos.  Fernando disse também que terá supressão adicional no LOTE 1, referente o processo de Duplicação da Av José Marques Ribeiro, processo ao qual a CTLA já havia feito 

vistas. Fernando disse enviará este adicional. Rosângela comentou que participou da reunião ordinária do Comdema Jundiaí e se impressionou com quantidade de conselheiros 

participantes, sobre ações e grupos de trabalho. Disse também que estreitou laços com a presidente do conselho e juntas alinharam de promover o encontro entre presidentes dos 

demais conselhos de todas as cidades que fazem divisa com Jundiai e Cajamar para ainharem sobre ações e troca de experiências entre os COMDEMAS. O encontro ficou pré 

agendado para setembro.

Conselheiros, suplentes e Convidados presentes:

Rosângela Manfrini - Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I; Estevo Giacon- Indústria ou Comércio; Carolina Utida (conselheira) e Mônica Bonfim de Arruda 

(suplente) – Associação Cultural e Desportiva Capital Ville; Fernando Feliti - Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Alexsandro Horikiri (Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos); Daniel Gomes (Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano); Mariana Zanetti – Associação dos proprietários de lotes de Reservas do Capital 

Ville; Valdecir Furquim (conselheiro) e Jurandir Alves Trindade (supente) - Guarda Civil Municipal (Guarda Ambiental)

Conselheiros titulares ausentes:  Sidinei Barbosa (Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil); Antonino Prota - Associação Comercial e Empresarial de Cajamar;  .   Ausência 

justificada: Renata Josko (suplente -  Associação de proprietários de lotes do Capital Ville I, em viagem)


