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Referente: Requerimento n° 159/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA
28/05/2021

PROTOCOLO
1518/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 159/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio de seu

Memo.SMMA 217/2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

)Atenciosamente,

IAGHADODANILO BARBC
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memo. SMMA 217/2021 Cajamar, 18 de maio de 2021

Ao Departamento Tecnico Legislative
OEPARTAMENTO

I.FGISLATIVO 
Rec;(S.b)0c^ o-

Assunto: Requerimento n° 159/2021 

Ref.: Memorando n° 950/2021 - DTL/SMG 2 5 filAI 2021

7 i'li
Prezados, Rpcebido Por Horas

Em atendimento ao solicitado no Requerimento n° 159/2021, tern o 

presente a finalidade de informal’ o que se segue.

Para melhor entendimento esclarecemos que no dia 06/04/2021, a 

equipe de fiscalizagao ambiental recebeu um comunicado da Secretaria de 

Mobilidade Urbano e da Guarda Ambiental sobre um despejo de efluentes liquidos 

(material esbranquigado) diretamente no corpo d’agua, mais conhecido como “Lago 

do Maria Luiza”. Esse lago fazparte do sistema de drenagem dos bairros que ficam 

a montante do local, como o Colina Verde, Vale das Flores e o empreendimento 

conhecido como “Marabraz”, administrado pela empresa LP Administradora de 

Bens LTDA.

DESCRIQAO DO OCORRIDO

Em inspegao verificou-se o uso de tres tipos de produtos usados no 

service de impermeabilizapao de telhado: (i) impermebealizante a base de agua, 
(ii) isolante termico e (iii) anticorrosive a base d'agua.

Porem, nao foi possivel identificar a extensao do impact© ao meio 

ambiente, visto que o material, aparentemente, ficou sobre a lamina d’agua, nao 

formou uma pluma de contaminantes e percebeu-se no entanto que o material foi 
levado pelas aguas correntes em pouco tempo. Em nova inspecao, no dia seguinte 

(07/04/2021), nao foi possivel constatar vestigios do material na superficie da agua.
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dai a necessidade de uma analise completa da agua do lago, visto que o local serve 

de abrigo para varios individuos da fauna silvestre.

De acordo com a Ficha de Informa^oes de Seguranga de Produtos 

Quimicos - FISPQ, a qual nos foi fornecida em inspepao, o produto nao e perigoso 

segundo os criterios de regulamenta<?ao de transporte, tendo em vista ser a base 

de agua, porem o mesmo nao pode ser despejado em corpos d’agua, por tal motivo, 
foi feita a autuagao.

Importante observar que no empreendimento citado nao ha 

efluentes provenientes de process© produtivo, visto se tratar de 

empreendimento logistic©, no caso em tela trata-se de atividade de 

impermeabilizagao de telhado executada por empresa terceirizada.

Assim, em resposta aos quesitos, temos que:

1 Quais as penalidades aplicadas para a empresa em
Foram aplicadas as

seguintes sangoes: para a empresa Max Plux Company Tecnologia 

Em Telhados Ltda, contratada para impermeabilizagao do telhado, 
foi aplicada a Penalidade de Multa no valor de R$ 4.934,55 (15 UFM) 
e Interdigao da Atividade ate a apresentagao e aprovagao de um 

Plano de Mitigagao de Risco; ja para a empresa contratante, LP 

Administradora de Bens Ltda, foi aplicada uma Notificagao quando 

o ocorreu o primeiro episodio para que limpasse o sistema de 

drenagem de agua pluvial, como o fato ocorreu novamente e nao 

constamos a empresa contratada realizando trabalhos no local, 
tampouco fomos informados se persistia a atividade, foi aplicada a 

Multa de R$ 16.448,25 (50 UFM) por nao atender a notificagao como 

deveria.
Importante observar, que foi exigido para as duas empresas na 

ocasiao, um laudo assinado por tecnico legalmente habilitado, que

decorrencia deste crime ambiental?

i
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contenha a analise fisico-quimica e microbiologica da agua do lago 

afetado.

02 O crime foi praticado pela mesma empresa anterior?
produto foi levado para o lago devido a atividade de 

impermeabilizacao de telhado realizada pela empresa Max Plux 

Company Tecnologia Em Telhados Ltda, constatado na primeira 

inspegao. Na segunda inspegao referente ao segundo evento, nao 

verificamos a empresa citada no local, diante disto a multa foi 
aplicada na empresa responsavel pela contrata?ao, 
Administradora de Bens Ltda, por nao gerenciar o sistema como 

solicitado na Notificapao anterior.

LP

A pena foi agravada? Nao houve agravamento tendo em vista o 

exposto no item anterior.

Se houve multa, qual o valor da mesma e para onde sera 

revertido este valor? Encaminhe-se copia das multas 

aplicadas. Os valores das multas correspondem ao total de R$ 

21.382,80 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois reals e oitenta 

centavos - correspondente a 65 UFM) que serao revertidos ao Fundo 

de Meio Ambiente do Municipio que e gerenciado pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. Segue em anexo copias dos autos 

concernentes ao ocorrido. Nao foi realizada pericia no local, visto que 

na esfera administrativa, demonstrado que a conduta foi cometida 

pelo transgressor, alem de prova do nexo causal entre o 

comportamento e o dano, aplica-se a sanpao.

3 Por fim, se inicie um estudo sobre a possibilidade de o 

municipio criar penalidades mais severas para as empresas 

que praticam crimes ambientais. Sobre este topico, temos a 

informar que tramita junto a Prefeitura Municipal de Cajamar, o 

processo administrative n° 12.051/2019, cujo objeto e uma minuta

ECMM
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de Lei que dispoe sobre infrapoes ambientais, sangoes 

administrativas e procedimentos administrativos de fiscalizagao 

ambiental, para condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente.

Colocamo-nos a disposigao para quaisquer duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente

\I PAL DE'UNsecrX4
/N^erModoF
Fernandoteiya8ni Feliti

IT'
ri

Leandrfa^Wbrette Arantes
MuiicipSecretario Adjunto de Meio Ambiente Secretario de Meio Ambiente

\
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Prefeitura do Municipio de Cajamar 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

AUTO DE INFRACAO 1MPOSICAO DE PEN ALIDADE DE
INTERPICAO

Numero do Processo:
4253/2021

AUPI N°: 002/2021
IDENTIFICACAO do bvfrator1. Data: 22/04/2021

Nome / Razao Social:
Max Plus Company Tecnologia em Telhados LTDA

CNPJ:
25.028.273/0001-75

Logradouro.
Via de Acesso Norte da Rodovia Anhanguera Km 37,5

Bairro:
Jordanesia

Municipio:
Cajamar

CEP:
07.789-100

Telefone: (11) 2344-7100 / (11) 9-9467-4188 (Andre 
Bezerra) / (11) 94333-0112 (Jose)

E-mail: jose@maxpluscompany.com / andre@ 
maxpluscompany.com

2. ATIV1DADE
Impermeabiiiza$3o e isolamento termico de telhados.

J. ENQUADRAMENTO
Artigo 79°, inciso II, da Lei Complementar Municipal n° 070/2005, de 22 de dezerabro de 2005 e a!tera96es.

4. IRREGULARIDADES
Descri?ao da Infra^So: Ter praticado atividade de impermeabiliza^ao do telhado do empreendimento causando altera^o 
nas propriedades fisicos, quimicas da agua do lago existente a montante do condominio logistico, conforme consta no 
AIIPMn0 05/2021.

Imposi^ao: Fica interditada, por este ato, a atividade de impermeabiliza^ao do telhado do galpao logistico ate que seja 
apresentado e aprovado junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
preventivas, era especial a de conten?ao, para evitar a ocorrencia de a^era^ao fisico-quimica na agua do lago citado no 
item 4. /

cronograma de trabaSho indicando as medidas

/
7/

77' ^ y
17^

Murilo Augusto Leife calves
Awbiemal,

rObservaqdes:

e relacionada a ijnperqieabiliS 
?5k^do lago tenliam sido adotad&s.

contar da//ciencia dest/ conforme art. 31 da Lei Complementar 070/05 e

* Fica proibida qualquer ativW^ 
mitiga^o do risco de contamin 

■ O prazo para recurso e de 15 dias, 
alteragoes.

Soob telhado ate que todas as medidas para

5. CIENC1A DO INFRATOR
Data /Age I Nome/ RG/ Assi

Avenida Deovair Cruz de Oliveira. n° 466 (Boiodromo) - Jordanesia - Cajamar/SP - CEP 07.776-435 - Tel.: (21) 4446-6650
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

mailto:jose@maxpluscompany.com


AOPrefeitura do Municipio de Cajamar 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

AUTO PE INFRACAO IMPOSICAO PE PEN ALIDADE DE Numero do Processor
4253/2021MULTA

AIIPM N°: 005/2021
IDENTIFICACAO DO INFRATOR1. Data: U/04/2Q21

Nome / RazSo Social:
Max Plus Company Tecnologia em Telhados LTD A

CNPJ:
25.028.273/0001-75

Logradouro:
Via de Acesso Norte da Rodovia Anhanguera Km 37,5

Bairro:
Jordanesia

Municipio:
Cajamar

CEP:
07.789-100

Telefone: (11) 2344-7100 / (11) 9-9467-4188 (Andre 
Bezerra)

E-mail: joseluis@maxpluscompany.com / andre@ 
maxpluscompany.com

2. ATIVIPADE
Atividades de Impermeabiliza^o de Telhados.

3. ENQUADRAMENTO
Artigo 71°, incisos, I, III, IV, da Lei Complementar Municipal n° 070/2005, de 22 de dezembro de 2005 e altera^oes.

4. IRREGULARIDADES
Descri?ao da InfragSo:

fer, a empresa acima qualificada, efetuado o despejo de produtos provenientes de suas atividades de impermeabi 1 iza9&o de 
telhados diretamente na rede de drenagem de agua pluvial do Condominio Logistico localizado no endere^o supracitado.

Imposi^&o: Impomos a empresa qualificada a multa no valor correspondente a 15 (quinze) UFM (Unidade Fiscal do 
Municipio) do ano corrente de 2021, montante de R$ 4.934,55 (quatro mil, novecentos e trinta $?quatro reals e cinquenta e 
cinco centavos). I

— ^

■ V.

Murilo Augusto LeiteSo
ReYtlSSS- Fiscal Ambi

:alves , /j ...ital : #.617 - <^stor de DepartamentoRE/
^apSesObse 7\

! /* O'Trrft'aror pra^rde“t5/(qirinze)- dias uteis, contados da data da ciencia deste, para entrar com o pedido de 
recurso, conform^ Art: 38 da/LC 070/05.

■ O autuado dever£ apresenta^junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMM A), em ate 10 (dez) dias corridos, 
urn laudo assinado por teCnico legalmente habilitado (com recolhimento de ART), que contenha a analise fisico- 
quimica e microbiologipa da agua do lago afetado (coordenadas UTM 312829,32 - 7417182,16).

8 O autuado devera reaiizar a iimpeza no sistema de drenagem de aguas pluviais afetado conforme as tdcnicas previstas 
normas, de modo a eliminar resquicios do produto. Apos, apresentar relatorio das medidas tomadas a SMMA.

Tern

em

5. CIENCIA DO INFRATOR
Data IOAL / /

\I \Nome/ RG/ Assinatura:

Avcnida Dcovair Crux de Oliveira. n° 466 (Boiodromo) - Jordanesia - Cajamar/SP - CEP 07.776-435 - Tel.: (11) 4446-6650

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

mailto:joseluis@maxpluscompany.com


Prefeitura do Municipio de Cajamar 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

AUTO DE INFRACAO IMPOSICAO DE PENALIDADE PE Numero do Processor
4254/2021MULTA

AIIPM N°: 006/2021

1BENTIF1CACAO DO BSFRATOR Data: 20/04/2021/.
CNPJ:
06.193.516/0001-86

Nome / Razao Social:
LP Administradora de Bens LTDA

Logradouro.
Via de Acesso Norte da Rodovia Anhanguera Km 37,5

CEP:Municipio:
Cajamar

Bairro:
Jordanesia 07.789-100

E-mail: michele.goncalves@lpbens.com.brTelefone: (11) 9-4297-0022 (Michele)

2. ATTVIDADE
Administras&o e incorporate de empreendimentos imobiliarios.

3. ENQUADRAMENTO
Artigo 71°, incisos, I, HI, IV, da Lei Complementar Municipal n° 070/2005, de 22 de dezembro de 2005 e alterafctes.

4. IRREGULARIDADES
Descrito da Infra^ao:

Ter, a empresa acima qualificada, nSo efetuado a limpeza no sistema de drenagem de aguas pluviais conforme solicitado na 
notificafao administrativa n° 07/2021, o que resultou na reincidencia de despejo de produto no lago do bairro Maria Luiza.

Imposito: Fica estabelecido a empresa qualificada uma multa no valor correspondente a 50 (quinze) UFM (Unidade Fiscal 
do Municipio) do ano corrente de 2021, montante de R$ 16.448,25 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
vinte e cinco centavos). / //

iVUirilo Augusto Leite Goi 
REri4^85 - Fiscal Aj^M

Nelson 
RE: imi7-G Departamento

Observates:

O infrator tem urn prazb de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da ciencia deste, para entrar com o pedido de 
TOiuorme Art. 38 da i,C 070/05.

■ ^^autuado devera apresentar/unto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em ate 10 (dez) dias corridos,
um laudo assinado por teemeo legalmente habilitado (com recolhimento de ART), que contenha a analise fisico- 
quimica e^icrobiologica da agua do lago afetado (coordenadas UTM 312829,32 - 7417182,16).

■ O autuado devera realizam limpeza no sistema de drenagem de aguas pluviais afetado conforme as tecnicas previ stas 
em normas, de rriodo a enminar resquicios do produto. Apos, apresentar relatorio das medidas tomadas a SMMA.

^u.

5. CIENCIA DO INFRATOR
/ / Nome/ RG/ Assinatura:Data

/oS I 'L'L SvO\X^U;t=J QS~9P-Q}^ 3^'P

mailto:michele.goncalves@lpbens.com.br
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Estado de Sao Paulo

GABINETE VEREADOR PRETINHO

REQUERIMENTON0 159 /20210 L f;A! /0?1

U[yyv Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberagao 
do plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa-Machado e aos departamentos competentes, requisitando-lhe para que 
informe quais as providencias estao sendo tomadas em decorrencia do lago 
localizado no bairro do Maria Luiza, que foi atingido por produtos quimicos pela 
segunda vez, contaminando a agua que e repleta de peixes e aves ao redor. 1 - 
Quais foram as penalidades aplicadas para empresa em decorrencia deste crime 
ambiental? O crime foi praticado pela mesma empresa anterior? A pena foi 
agravada devido a reincidencia do crime? 2 - Se houve multa, qual o valor da 

e para onde sera revertido este valor? (Encaminhe-se copias das multas 
aplicadas). Realizou-se pericia de constatagao do dano ambiental, fixando o 
montante do prejuizo causado para efeitos de calculo de multa? 3 - Por fim, que 
se inicie um estudo sobre a possibilidade de o municipio criar penalidades mais 
severas para as empresas que praticam crimes ambientais.

mesma

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, mediante a Lei N° 9.605, DE 12 DE 
FEVEREIRO DE 1998, que “Dispoe sobre as sangoes penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras 
providencias.” Pela segunda vez, tivemos o lago do bairro do Maria Luiza, em 
Cajamar, atingido por produtos quimicos, contaminando a agua que e repleta de 
peixes e a terra ao local que tern a presenga de muitas aves e passaros. A 
contaminagao que ocorreu no dia (20 de abril de 2021), se tornou ainda maior do 
que a primeira vez que foi registrada.

Ainda, na mesma Lei, no art. 54, Da Poluigao e outros Crimes Ambientais, 
“Causar poluigao de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos a saude humana, ..................... . ou que provoquem a mortandade de animais

a destruigao significativa da flora”, requer avaliagdes de penas de reclusao, 
detengao e multa. E de suma importancia quei^&se caso seja investigado pelas 
iautondades e departamentos responsaveis ddnossd municipio e que as devidas 
medidas sejam tomadas imediatamente.

ou

X
XPlenario Ver. Waldomir. os/Sa ilde 2021. NN.

DES MarcelG.da\toct\a Santiago )
IdL

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuAi
ester

PROTOCOLO
860/2021

DATA
20/04/2021


