
Ata  Reunião Extraordinária do COMDEMA

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Cajamar

Data: 19/08/2022   Horário inicio: 14h  Local: (Virtual) via Microsoft Teams

Presidente:  Rosangela Manfrini  Secretária: Renata Josko

TEMAS DELIBERADOS

Pauta: Denúncia desmatamento e obra ao fundo do portal dos Ipês 3 junto ao Rio Juqueri

Considerações: Foram apresentados por Rosângela vídeos e fotos do desmatamento do local enviados pela população, bem como, a evolução da supressão da vegetação desde 

fevereiro até julho de 2022, através do Google Earth. Não foram encontradas placas no local da execução da obra. Rosângela comentou que postou as primeiras fotos sobre o 

assunto, em 27 de julho, no grupo oficial de Whatsapp do COMDEMA e questionou se algum conselheiro tinha conhecimento do que se tratava, mas ninguém se pronunciou. Na 

última reunião ordinária, em 03 de agosto,  perguntou a SMMA, se tinha conhecimento do assunto e a resposta foi “não”. Nesta reunião extraordinária para tratar exclusivamente 

sobre este caso, Fernando comentou que após os questionamentos da Rosângela foi até o local com o fiscal do meio ambiente e tomou conhecimento de que se trata da fase 2 da 

obra do Guaturinho para a criação de uma nova avenida e que o processo de licenciamento deste lote está sob análise da SMMA e que ainda aguardava a desapropriação da área. 

Inicialmente, a compensação seria de 71 mil m2, mas que talvez essa área dobre em função das sanções que serão aplicadas. Mariana comentou que este processo deveria passar 

pelo Comdema e pela Cetesb. Fernando respondeu que a documentação está incompleta e por isto não foi submetida ao parecer do COMDEMA. Também comentou que haverá 

outras fases dessa obra e que SMMA tentará buscar antecipar análises de impacto e documentos.

Como o COMDEMA não tem o papel investigativo, decidiu-se por unanimidade oficiar os órgãos competentes MPSP Gaema, Cetesb e Polícia Ambiental para verificarem a 

regularidade da obra e se houve o cumprimento da lei, bem como, que deem suas devolutivas ao Conselho, que, por sua vez, prestará contas à população sobre essa denúncia.

Decisões: aprovada por todos os conselheiros titulares presentes envio de ofícios para CETESB , Polícia Ambiental e Ministério Público_Gaema Cabeceiras.

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; 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; Daniel Gomes (Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Desenvolvimento Urbano);Valdecir Furquim - Guarda Civil Municipal (Guarda Ambiental): Matheus de Marchi (Secretaria de Obras)

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

(Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos)


