
ATA DE NÚMERO 31. DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se no dia três (03) de maio 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 05/05/17 e aprovada sem alterações. O diretor de Meio Ambiente 

Adalberto de Almeida Mendes passou o Relatório da Comissão de Estudo da Modificação da Lei 

Municipal de criação do FUNDEMA, onde os membros aprovaram para que se proceda a alteração 

de 15% para 10% do repasse do ICMS Ecológico, iniciando no primeiro ano com 6% e 

acrescentando-se 1% nos anos subsequentes até atingir os 10%. Foi submetido à apreciação da 

plenária e usando da palavra, o Secretário Reinaldo informou que essa proposta já foi passada ao 

prefeito e o mesmo consultando o Secretário de finanças chegou à conclusão que seria inviável o 

repasse de 6% no primeiro ano. Isso porque uma boa parte do ICMS Ecológico já é passado direta 

ou indiretamente para a área de Meio Ambiente, principalmente na manutenção do aterro sanitário 

do município e ainda tem previsão de ser utilizado para o contrato para prestação de serviços de 

coleta seletiva de materiais recicláveis com  a Acamar (Cooperativa de Trabalho dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de Capão Bonito). Portanto, o prefeito estava mantendo a proposta fixa de 

5% do ICMS Ecológico para o FUMDEMA. O Conselheiro Pedro Amâncio questionou se o valor 

que seria repassado seria suficiente para atender as atividades necessárias para o Município 

Verde e Azul. Foi informado que estava previsto pelo Programa um gasto com a contratação da 

cooperativa de reciclagem, sendo que essa contratação já está prevista pela prefeitura e não será 

necessário usar o dinheiro do Fundo. O orçamento mais elevado seria a implantação de um Centro 

de Educação Ambiental. Subtraindo- se o valor para essas duas atividades, o valor ficaria próximo 

do previsto do que se conseguiria com os 5% do ICMS Ecológico. Após mais algumas discussões 

foi aprovado por todos os Conselheiros o valor de 5% do ICMS Ecológico para o FUMDEMA. O 

Suplente do Interlocutor do Programa Município Verde e Azul (PMVA), Adalberto de Almeida 

Mendes, passou uma apresentação do Relatório de Gestão Ambiental – RGA – ciclo 2017 

referente as ações executadas das 10 diretivas do Programa Município Verde e Azul até o 

momento para a primeira pré certificação, onde os comprovantes deverão ser entregues até o dia 

08 de maio de 2017. Todos tomaram ciência das ações e não houve questionamentos. Em seguida 

passou-se para os Assuntos diversos. A engenheira agrônoma da Prefeitura, Aline Erika Hori 

informou que foi indicada para compor a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais do Comitê de 

Bacias do Alto Paranapanema, e que no dia 18 de abril de 2017 participou da primeira reunião da 

Câmara, onde foi eleito como Coordenador, o senhor Vandir Pedroso de Almeida da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e como secretário o senhor Antônio Henrique da 

Silva do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O principal assunto nesta primeira 

reunião foi a necessidade de Revisão do Estatuto e Regimento Interno do Comitê. O senhor Vandir 

ficou de enviar o Estatuto para avaliação de todos e a próxima reunião ficou marcada para o dia 12 

de maio de 2017. O Conselheiro da ICMBio, Pedro Amâncio convidou a todos para a segunda 

reunião extraordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Capão Bonito (FLONA), a 

realizar-se no dia 04 de maio de 2017, das 14:00 às 17:00 no auditório do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável (IDEAS). O conselheiro da ETEC, Alison Cesar S. de Freitas 

convidou a todos para a Feira Tecnológica que está ocorrendo no colégio. Nada mais havendo 

para ser discutido na ordem do dia, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 

declarando encerrada a sessão.  

 

 


