Joanópolis, 28 de Janeiro de 2019.

11a Reunião Ordinária do COMDEMA

Pautas:
1. Leitura da 10ª Ata e Informes gerais;
2. Informes sobre a Sabesp e Fundo Municipal de Meio Ambiente: Ofício SAAMA 08/2019, solicitando
informações detalhadas e atualizações do processo;
3. Inquérito sobre instalação e funcionamento de empreendimentos madeireiros potencialmente
poluidores;
4. Sindicato Rural e Feira dos Produtores Rurais;

Participantes: João Henrique F. F. da Silva (Representante titular da Secretaria do Meio Ambiente, Presidente)
Mbatuia Medina (Representante suplente da Secretaria do Meio Ambiente); Carolina Giudice Badari
(Representante titular da Sociedade Civil, Secretária); Marcia Cavalcante Romero (Representante titular da
Secretaria de Obras e Projetos); Patrícia Santos Ribeiro (Representante suplente da Secretaria de Obras e
Projetos); Márcia Cristina Macedo da Silva (Representante suplente da Secretaria de Educação); Helder Antonio
Ximenes Duarte (Representante titular da Associação de Produtores Rurais, vice-presidente), Karina de Fátima
Loureiro (Representante titular do Sindicato Rural, vice-secretária), Taynara Jocasta Jesus de Paula Cunha
(Representante suplente da Secretaria da Saúde); Maria Dolores Badari (Ouvinte), Luis Eduardo Bernardini
(Ouvinte), Marcelo Império Grillo (Ouvinte), Lareyne Ximenes Duarte (Ouvinte).
Ata de reunião (Duração: 16h12-17h49)

1. Informes:
i.
ii.

iii.

Iniciamos com a leitura e aprovação da ata referente à 10ª reunião ordinária.
Durante a leitura retomamos alguns pontos discutidos na última reunião, tais como: a) o trâmite
do licenciamento ambiental do “Parque Mangue Seco”, ainda sem resposta da CETESB (cujo
projeto ainda deve ser compartilhado em formato digital com o COMDEMA), e b) a resposta da
Secretaria do Meio Ambiente à munícipe Jacira Torres, a ser elaborada ainda nos próximos dias
pela Eng. Agrônoma Mbatuia Medina e o Secretario do Meio Ambiente, João Henrique F. F. da
Silva, sugerindo as soluções técnicas discutidas na 9ª reunião ordinária do COMDEMA para o
possível dano causado pela árvore na calçada.
A sugestão técnica corresponde à poda radicular e a ampliação lateral do canteiro onde se
encontra a árvore. Concomitante a isso a Eng. Agrônoma Mbatuia informará e/ou solicitará a
garagem municipal a reforma da calçada.

2. Informes sobre a Sabesp e Fundo Municipal de Meio Ambiente
i.

ii.

Conforme solicitação realizada pelo COMDEMA na 10ª reunião ordinária, o Secretário do Meio
Ambiente, João H. F. F. da Silva, elaborou e enviou ao Secretário de Obras e Projetos, Sidney
Molan Junior, no dia 16 de Janeiro, o OFICIO SAAMA 8/2019 (a ser compartilhado digitalmente
com o COMDEMA), requerendo sua participação nas reuniões relacionadas às negociações entre
o “Consórcio Intermunicipal Águas da Mantiqueira” (CONSAM) e a SABESP. Além disso, o Oficio
SAAMA 8/2019 reitera o Oficio SAAMA 055/2018 e pede atualizações sobre as negociações e
conversas já realizadas entre o município e a SABESP.
Até a presente reunião, a Secretaria do Meio Ambiente não obteve nenhuma resposta ao Oficio.
Como lembrado em reunião, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), estabelece
o prazo de 20 dias corridos para resposta de pedidos oficiais. No entanto, os representantes das
demais Secretarias municipais sustentaram que as Secretarias da Prefeitura de Joanópolis
trabalham com o prazo de 15 dias para respostas aos Ofícios e pedidos oficiais. Tendo, portanto,
passado o prazo habitual de resposta, o COMDEMA sugeriu que seja realizado o reenvio do Oficio
com cópia para o gabinete do Sr. Prefeito Mauro Garcia Banhos.

3. Inquérito sobre instalação e funcionamento de serrarias ilegais:
i.

ii.

iii.

iv.

O Secretário do Meio Ambiente, João H. F. F. de Souza iniciou a pauta com a leitura do Ofício
Arrecadação nº 70/2018, enviado ao Ministério Público de Piracaia - SP através da representante
municipal de Joanópolis, Fabiana Aparecida Melhorança Zambotti. No Ofício constava a informação
de que 21 empreendimentos madeireiros* estão operando regularmente e 26 estão em via de
regularização (51 no total);
A “regularização” de empreendimentos madeireiros recentemente denunciados por fotos de
munícipes pode ser devido a Licença simplificada (LPIO) realizada pela via rápida ambiental (um
sistema auto declaratório), uma vez que os mesmos são considerados empreendimentos de baixo
impacto local;
Tendo em vista o elevado número de registros atuais de denúncias ambientais a muitos
empreendimentos madeireiros*, consideramos necessário atestar a veracidade da auto declaração
dos empreendimentos ditos regulares (uma vez que este sistema, como tantos outros está sujeito
a falhas e descumprimentos) através de fiscalização e monitoramento (realizados pela prefeitura,
conjuntamente com os órgãos estaduais competentes, como CETESB e DAAE, p. ex.) das licenças
concedidas.
Solicitamos, portanto, que o órgão fiscalizador do município (Representado pela Chefa fiscalizadora
Marcia Romeiro) conferisse se os empreendimentos madeireiros* denunciados estão operando
com licenças da CETESB e do Corpo de Bombeiros, se apresentam o Habite-se e, caso tenham a
licença de operação e o aval de todos os órgãos competentes, se estão realmente em
conformidade com a licença recebida.

v.
vi.

vii.

viii.

ix.

x.

Para os empreendimentos “em via de regularização” (ou seja, ainda irregulares) solicitamos a
fiscalização por parte da prefeitura, acompanhada da Polícia Ambiental nos casos pertinentes;
A conselheira representante da Secretaria de Obras e Fiscal ambiental do município, Marcia
Romeiro (autoridade sanitária, juntamente com a Maria de Fátima de Oliveira), comprometeu-se a
entrar em contato com a CETESB e o DAAE, (solicitando apoio técnico para visita e fiscalização
conjunta dos empreendimentos ditos “regulares”, como ex. Vila Sanches, Terra Preta, Bairro dos
Moretti), e com a Polícia Ambiental (solicitando apoio técnico para a visita e fiscalização conjunta
dos empreendimentos irregulares, como ex. Bairro do Cancan), a partir do dia 11 DE FEVEIREIRO.
A conselheira Marcia mantém contato e canal de comunicação permanente com as Instituições
citadas acima e considera relevante para os profissionais fiscalizadores da Prefeitura de Joanópolis
realizarem o acompanhamento das vistorias e notificações em conjunto com as mesmas.
Além da comunicação com os órgãos supracitados, outras informações devem ser verificadas antes
das visitas fiscalizadoras (e notificantes, se for o caso), como ex. o caso da serraria do Cancan,
localizada numa antiga área pertencente à Prefeitura de Joanópolis, onde se faz necessária a
averiguação do processo de usocapião pela parte ocupante;
Além da regularização via CETESB, relembramos a Lei municipal do Entulho, que prevê a autuação
(auto de infração) por parte do corpo fiscalizador da Prefeitura, para qualquer pessoa ou
empreendimento que deposite qualquer material (areia, terra, pedregulhos, madeira, caliça ou
qualquer outro estorvo) em calçadas e vias públicas de Joanópolis. A autuação através deste
instrumento legal depende única e exclusivamente da ação do corpo fiscalizador da Prefeitura (que
atende as Secretarias de Obras, de Meio ambiente, de Arrecadação, Turismo e Infraestrutura) e,
portanto, pode ser realizada sem auxílio ou intervenção dos demais órgãos supracitados.
Por fim, a conselheira representante da Secretaria da Educação, Marcia Cristina Macedo da Silva,
levantou outra questão que deve ser levada em consideração por dificultar a fiscalização indireta
(ou documental) destes empreendimentos madeireiros*: muitos deles registram-se como
“Indústria de artefato de cimento”; “Indústria de Artefato de Carga”, entre outros, e alguns ainda
estão vinculados a nomes de proprietários (na maioria das vezes, mulheres) que não possuem
relação direta com o empreendimento.

*Entende-se por serrarias, caixotarias, madeireiras e outras atividades afins.

4. Sindicato Rural e Feira dos Produtores Rurais:
i.

ii.

A conselheira e secretária Carolina G. Badari iniciou a discussão do tópico parabenizando a
conselheira representante do Sindicato Rural, Karina Loureiro, pelos cursos e demais realizações do
SENAR e do Sindicato Rural no município de Joanópolis.
A conselheira Karina Loureiro aproveitou para compartilhar os cursos mais pertinentes de 2019,
incluindo: I) curso de fossa biodigestora, que será realizado entre os dias 14 e 15 de fevereiro
(quinta e sexta feira) das 8h30 as 17h, no rancho das búfalas, propriedade do Carlinhos, com
número de vaga limitadas a 20 inscritos; e II) o Programa “Jovem Agricultor do Futuro” atenderá
até 35 Jovens entre 14 a 17 anos, e será realizado em parceria com a Prefeitura de Joanópolis, a
Escola Coronel Joao Ernesto Figueiredo e propriedades rurais de parceiros do Sindicato.

iii.

iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ix.

x.

O programa “Jovem Agricultor do Futuro” funciona como Escola Técnica Rural, tem duração de um
ano e será ministrado no período da tarde. As aulas teóricas acontecerão na Escola Coronel e as
aulas práticas em propriedades rurais. Um dos principais objetivos do Programa é incentivar os
jovens que habitam na zona rural a permanecerem no campo, com capacitação e conhecimento
técnico aplicado para lidar com diferentes situações produtivas, de maneira sustentável
(economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa) e agroecológica;
Atualmente o Sindicato Rural está avaliando currículos para futuros instrutores do Programa: um
instrutor pedagógico e um instrutor técnico, registrados como autônomos;
A conselheira Karina se comprometeu em compartilhar os eventos supracitados e os demais cursos
e eventos do SENAR com o COMDEMA e as demais Secretarias municipais para ampla divulgação.
Quanto à situação atual do Sindicato Rural, a conselheira Karina nos informou a quantidade de
associados no município de Joanópolis (coligado ao município de Piracaia), que corresponde a 12
membros em Joanópolis (embora o município possua mais de 800 produtores rurais) e 69
associados em Piracaia. O Atual presidente do Sindicato Rural, o Sr. Manuel é proprietário rural em
Piracaia.
Pensando em agregar um maior número de Proprietários Rurais de Joanópolis ao Sindicato Rural,
conversamos sobre possíveis estratégias, como: simplificação das taxas de associados, cursos do
SENAR direcionados à realidade municipal, divulgação dos inúmeros serviços oferecidos pelo
Sindicato (Registro de Funcionários, ITR, CCIR, CNPJ, Inscrição DAF, entre outros), através de
conversas boca-a-boca e ampla divulgação por telefone, e-mail, sites e redes sociais (facebook
https://www.facebook.com/Sindicato-Rural-de-Piracaia-Joan%C3%B3polis-SP-241936992648617/
e instagram);
Conversamos também sobre a Feira Orgânica de Joanópolis realizada aos sábados de manhã e a
Feira do Produtor Rural (com produtores convencionais e também orgânicos), realizada às sextas
feiras no período da noite e o porquê de não serem unificadas. A conselheira Karina e o
conselheiro Helder (representante da AJOAN) nos explicaram que a ideia inicial era, através do
Curso ofertado pelo SENAR (primeiramente para os membros da AJOAN - Associação dos
Produtores Orgânicos de Joanópolis -, que já realizavam a feira de sábado, e posteriormente para
os demais agricultores familiares do município), melhor organizar a feira que já existia e fornecer
além de ampla capacitação, novas barracas padronizadas a todos os agricultores familiares
inscritos;
A conselheira Karina explicou que os produtores orgânicos que não participaram do curso do
SENAR e participam somente da feira de sábado podem ainda representar o stand da AJOAN (ou
terem seus produtos expostos através desta mesma banca) na feira de sexta feira, ampliando a
possibilidade de venda destes demais agricultores;
É possível que este mesmo Curso seja ofertado novamente no próximo ano (em 2020).

5. Outros informes:
i.

Discutimos a importância da publicação das atas, pautas, documentos, notícias e informes do
COMDEMA no site do Portal Turístico, bem como no próprio site da Prefeitura de Joanópolis.

ii.

O Secretário do Meio Ambiente, João H. F. F. da Silva, comprometeu-se a providenciar a publicação
de todo o material do COMDEMA no site da Prefeitura.

Redação: Carolina Giudice Badari (Secretária e Representante titular da Sociedade Civil)

Próxima Reunião (12ªReunião Ordinária): 26 de Janeiro de 2019,
às 16h na Escola Coronel João Ernesto Figueiredo.
Pauta:
1. Loteamento e Construções em área de expansão urbana: Aparatos legais sobre áreas verdes de
condomínios e loteamentos na represa de Joanópolis;
2. Inquérito sobre instalação e funcionamento de empreendimentos madeireiros potencialmente
poluidores;
3. Outros assuntos;
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