
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA – 05/12/19 1 

Local: Praça Benedito Martins da Cruz, 72– Centro– Cajamar/SP 2 

Data: 05/12/19 3 

Horário: 15h 4 

 5 

CONSELHEIROS PRESENTES: 6 

Fernando Jordani Feliti – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 7 

Viviane Dallolio – Associação Comercial e Empresarial de Cajamar 8 

Miguel Mahfuz – Associação Capital Ville 9 

Aguimar Pereira – Guarda Ambiental Municipal 10 

Claudio Corrales – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 11 

Givanilson Serraglio – Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 12 

ENTIDADES AUSENTES: 13 

Diretoria de Proteção da Defesa Civil 14 

Há um Caminho para a Liberdade – HACALI 15 

Associação dos Amigos da Chácara do Rosário 16 

OCS Esperança 17 

 18 

PAUTA DE DISCUSSÃO: 19 

1. Aprovação das atas anteriores (Outubro e Novembro de 2019); 20 

2. Aprovação da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental; 21 

3. Aprovação da minuta do Regimento Interno; 22 

4. Deliberação sobre a utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente 23 

5. Assuntos Gerais. 24 

 25 

A reunião foi iniciada pelo Secretário Executivo e Presidente Interino, o Sr. Fernando 26 

Jordani Feliti, que apresentou um panorama sobre a gestão bienal do Conselho no período 27 

de 2018 a 2020. Apontou que, apesar dos meses em que o COMDEMA não teve reunião 28 

em decorrência das trocas da gestão municipal, houveram avanços significativos como a 29 

proposta de alteração da Lei 1.283/08, as propostas de alteração do Regimento Interno, de 30 

criação de Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental e a viabilização de utilização dos 31 

recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Também salientou reuniões que tiveram 32 

a presença de empreendedores que foram convidados a apresentar as medidas 33 



compensatórias e mitigadoras dos galpões logísticos implantados, de modo a dar 1 

transparência ao processo e criar um canal de comunicação entre a população e os 2 

empreendedores.  3 

Seguindo a pauta de discussão, as atas das reuniões anteriores foram aprovadas de 4 

maneira unânime pelos membros. O Sr. Fernando ressaltou que as atas das reuniões 5 

ordinárias do mês de outubro e novembro foram lavradas apesar da falta de quórum que 6 

impossibilitou a realização das reuniões. 7 

Posteriormente, fez uma breve apresentação da minuta da Deliberação Normativa que cria 8 

a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental aos Conselheiros que propuseram 9 

alterações e contribuições ao documento. A principal alteração proposta foi ao trâmite no 10 

qual os processos administrativos de Licenciamento Ambiental seriam avaliados a fim de 11 

dar celeridade ao processo. Na sequência, aprovou-se o conteúdo da minuta com as 12 

alterações propostas. 13 

Logo após, o Sr. Fernando apresentou a minuta de alteração do Regimento Interno e 14 

apontou as principais alterações como a reestruturação em Presidência e Secretaria bem 15 

como enquadramento as competências atuais do Conselho. Após a apresentação, os 16 

Conselheiros deliberaram pela aprovação do conteúdo. 17 

Na sequência, o Sr. Germano Campos, Secretário Municipal de Meio Ambiente, explanou 18 

sobre a importância do FMMA para as políticas públicas municipais e citou os projetos da 19 

Secretaria de Meio Ambiente em adquirir um veículo do tipo caminhote para intensificar 20 

as ações de Fiscalização Ambiental e também de contratar empresa especializada para a 21 

implantação de sistema online de Licenciamento Ambiental. Deliberou-se e os 22 

Conselheiros aprovaram a utilização do recurso de maneira unanime.  23 

Ao final, o Sr. Fernando agradeceu os membros pelos avanços obtidos no biênio, explanou 24 

sobre como o COMDEMA vai demandar conhecimento técnico e detalhou como se dará a 25 

formação do Conselho para o biênio seguinte. Não havendo mais nada a tratar, encerrou a 26 

reunião. 27 


