
ATA DE NÚMERO 29. DATA, HORA E LOCAL: Realizou – se no dia quinze (15) de março de 

2017, às 14h30, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente na rua Rio Grande do Sul, 164, bairro Bela Vista, 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. Fazendo uso da 

palavra o presidente Paulo solicitou a retomada da comissão técnica de estudo da alteração da lei 

de arborização do município. Ficou acertado que a comissão irá se reunir no dia 29/03/17 ás 14 

horas na secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Foi feita a leitura da ata da reunião 

anterior do dia 08/02/17 e aprovada sem alterações.Fazendo uso da palavra o Presidente Paulo 

solicitou ao secretario Adalberto que procedesse a leitura do oficio da Associação dos 

Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos de Capão Bonito onde solicita que 

seja disponibilizado uma cadeira, com direito a voto, no COMDEMA. Terminada a leitura o 

representante da entidade Engenheiro Agrônomo senhor Claudio Lins fez uso da palavra 

demonstrando total interesse da entidade em participar no conselho e por fim solicitou ao 

Presidente que registrasse em ata o convite da Assembleia da Associação que será realizado no 

dia 17/03/17 as 19h30 no salão da Cooperativa Agrícola de Capão Bonito. Assuntos Diversos: 

Oficio circular nº 06/2017 da Secretaria de Planejamento do Município de Capão Bonito onde 

solicita a indicação de um representante titular e um suplente para compor o Conselho Municipal 

da Cidade. Foi indicado para titular o senhor Reinaldo José Daniel Junior e suplente o senhor 

Paulo Fernandes de Moraes. Fazendo uso da palavra o presidente Paulo falou sobre a 

programação da Campanha da Fraternidade de 2017 da Igreja Católica, que tem como tema os 

Biomas Brasileiros e a ideia é associar educação e religião com atos comunitários envolvendo 

alunos, fiéis e a população em geral. Em seguida o secretario do conselho senhor Adalberto 

informou que a conselheira Margareth Ferreira Rodrigues, encaminhou documento solicitando o 

seu desligamento deste conselho por motivos particulares.                                                                                                                                                                                      

Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos os conselheiros, declarando encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


