
ATA DE NÚMERO 30 deste livro e a terceira deste ano. DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se no 

dia cinco (05) de abril 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. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior do dia 15/03/17 e aprovada sem alterações. A 

Rede Cidadania de Capão Bonito solicitou através de oficio 02/2017 a substituição do senhor 

Sisidio Martinez Ribeiro pela senhora Fabiana Silva de Araújo como membro titular e a senhora 

Carla Vieira Camargo Rodrigues pelo senhor Diego Araújo Silva como membro suplente neste 

conselho. Foi submetido à apreciação da plenária, sendo aprovado nos termos regimentais do 

artigo 27. Usou da palavra o senhor Reinaldo, trazendo novamente para discussão no conselho, a 

modificação da lei municipal do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, que estava 

parado na Prefeitura desde a última deliberação do COMDEMA que ocorreu em 2012, onde alterou 

o valor de 60% para 15% por cento do ICMS ecológico. O senhor Reinaldo disse que na época o 

conselho solicitou 15%, o que daria em torno de cem mil reais e hoje com o aumento da área com 

a criação do Parque Nascente do Paranapanema - PENAP esse valor solicitado pelo conselho 

atenderia com 5%, que é o valor que o Prefeito Marco Citadini consegue repassar para o fundo. 

Em seguida houve a manifestação de vários conselheiros. O conselheiro Calixto sugeriu 5% do 

ICMS ecológico, com acréscimo de 1% por ano até atingir 10%. O presidente do conselho, Paulo, 

sugeriu começar com 6% e a conselheira Maria solicitou ao setor de meio ambiente da Prefeitura 

um cronograma das ações a serem usadas com o recurso do fundo. Então foi deliberado pelo 

conselho a abertura de uma Comissão técnica para discutir as propostas. A comissão ficou 

constituída pelos conselheiros Calixto, Maria, Paulo Henrique, Pedro, Paulo Fernandes, Mario 

Moretto e também pelo engenheiro Claudio Lins que se manifestou interesse em participar da 

reunião no dia 18/04/17 às 14 horas na Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente com prazo final de entrega do relatório para próxima reunião ordinária do mês. O 

presidente Paulo passou a palavra ao senhor Cristiano Ferreira que em nome do Presidente da 

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capão Bonito - ACAMAR 

senhor João Francisco de Queiroz Filho fez a apresentação do novo modelo de gestão adotado 

pelos Cooperados. Usando da palavra o senhor Cristiano deixou claro que o objetivo da 

Cooperativa é a defesa econômica social de seus cooperados através da coleta, manuseio, 

triagem, enfardamento e comercialização de materiais recicláveis e reutilizáveis. Disse também, 

que mesmo com problemas ao longo de vários anos a ACAMAR está agora se reerguendo com 

uma nova gestão a frente da Cooperativa e pretende atender 100% da zona urbana e rural, 

valorizando o catador  e preservando o meio ambiente. Durante a apresentação foram abordados 

os pontos de coleta, as metas do aumento da coleta, forma de ganho atual, os custos, as receitas, 

resultados obtidos em oito meses e projetos para 2017, e, por fim agradeceu a oportunidade 

deixando aberto para perguntas. Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 



COMDEMA realiza a terceira reunião 

 

MEIO AMBIENTE – O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente -COMDEMA 

de Capão Bonito realizou sua terceira reunião de 2017. 

O encontro ocorreu  no dia 05/04/17 na Sala de reuniões da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente da prefeitura municipal de Capão Bonito sob a presidência do Senhor Paulo Fernandes de Moraes. 

O COMDEMA atualmente é composto por 14 conselheiros, 7 representantes da Sociedade Civil e 7 

representantes do Poder Público. As reuniões do conselho acontecem uma vez por mês. 

Entre os assuntos em pauta foi  aprovada a Comissão Técnica dentro do Conselho para estudo da 

modificação da lei municipal que criou o Fundo Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – 

FUMDEMA, que encontrava  parado desde 2012. 

Outro importante assunto tratado foi a apresentação das ações executadas pela Cooperativa de Trabalho dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Capão Bonito – ACAMAR. O presidente da Cooperativa, senhor João 

Francisco de Queiroz Filho, acompanhado da tesoureira senhora Janaína de Oliveira e também do  senhor 

Cristiano Ferreira realizaram a apresentação de um novo modelo de gestão da Coleta Seletiva na cidade, 

valorizando o Catador, preservando o Meio Ambiente e colaborando com a economia local. 

A cooperativa tem por objetivo social a coleta, manuseio, triagem, enfardamento e comercialização de 

materiais recicláveis e reutilizáveis e conta atualmente com 26 colaboradores. 

 

 

Página 01- COMDEMA realiza a 3ª reunião. 

Fonte: Notícia publicada em 25 de abril de 2017, por: Assessoria de Imprensa PMCB - http://capaobonito.sp.gov.br/comdema-

realiza-a-terceira-reuniao/ 
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