
ATA DE NÚMERO 28. DATA, HORA E LOCAL: Realizou – se no dia oito (8) de fevereiro de 2017, 

às 14h20, na sala de reuniões do Centro Municipal de Convenções “Joel Humberto Landim Stori”, 

praça Cunha Bueno, cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA , instituído pela Lei 

Municipal nº 3.799 de 14 de junho de 2013. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior (05/12/16) 

e aprovada sem alterações. O presidente Paulo fez um alerta aos membros do COMDEMA para 

que não faltem nas reuniões, por que há interesse de participação de outras instituições e 

conforme art. 30 e 35, seção II, capitulo VI do Regimento Interno do COMDEMA será dispensado 

automaticamente, o membro ou entidade que sem motivo justificado, deixar de comparecer a três 

reuniões ordinárias ou extraordinárias, consecutivas ou intercaladas no período de um ano. O 

presidente solicitou a secretaria do COMDEMA para que informe a frequência de todos os 

conselheiros e o envio do calendário de reuniões do ano 2017. Em seguida fez uso da palavra o 

Diretor de Meio Ambiente, senhor Reinaldo que justificou a falta da realização da reunião ordinária 

do COMDEMA no mês anterior, por causa das mudanças que ocorreram no inicio do novo 

Governo Municipal, com a junção da Secretaria Municipal de Obras com a Secretaria Municipal de 

Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. Justificou também a ausência do atual Secretario 

Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, Engenheiro Agrônomo Jadriano Gomes por 

motivo de compromissos assumidos em outra reunião. Falou também que o setor de Meio 

Ambiente conseguiu um Fiscal Ambiental com atribuições para fiscalização nas questões locais 

relativas ao meio ambiente e  o Prefeito Marco Citadini sinalizou que vai verificar a disponibilidade 

para esse ano a dotação orçamentária para o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMDEMA. Em 

seguida a conselheira Margareth fez uso da palavra e informou a mesa diretora do COMDEMA 

que pedirá o seu desligamento deste Conselho, tendo em vista que a sua indicação se deu com a 

antiga Secretária Municipal de Educação, profª. Claudia Miyamoto, deixando livre para o atual 

Secretario Municipal de Educação, Cultura e Turismo senhor Dimas Cordeiro de Miranda um 

novo representante. Em seguida fez uso da palavra o senhor Reinaldo dizendo que o conselheiro 

Sisídio Martins Ribeiro, representante da Rede Cidadania, pediu também o seu desligamento em 

virtude de compromissos pessoais. A secretaria do Comdema aguardará comunicado por escrito 

do desligamento dos conselheiros mencionados. Nada mais havendo para ser discutido na ordem 

do dia, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros, declarando encerrada 

a sessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


