
ATA DE NÚMERO 34. DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se no dia dois (02) de agosto de 2017, 

às 14h00, 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 05/07/17 e aprovada sem alterações. O diretor de Meio Ambiente 

Adalberto de Almeida Mendes informou que no próximo dia 06 de setembro de 2017 será realizado 

o Chamamento para nova composição das instituições que farão parte do CONDEMA para o 

próximo biênio. O mandato atual está por vencer dia 19/09/17. A instituição interessada tem até o 

dia 25 de agosto de 2017 para apresentação dos documentos exigidos. O Suplente 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 segunda pré certificação, onde os 

comprovantes deverão ser entregues até o dia 07 de agosto de 2017. Todos tomaram ciência das 

ações e não houve questionamentos. O diretor de Meio Ambiente, Adalberto de Almeida Mendes 

apresentou o Processo nº 6252/17 sobre a supressão de uma árvore da espécie Caesalpinia 

pluviosa, conhecida como sibipiruna, muito comum na arborização urbana do município. O setor de 

meio ambiente negou o corte de uma sibipiruna localizada no Bairro Jardim Colonial, em frente a 

uma residência. O laudo foi baseado na situação fitossanitária da árvore e também por não se 

justificar o argumento dado pelo solicitante de que estaria obstruindo parcialmente a entrada da 

garagem em ampliação. Uma vez que o solicitante recorreu da decisão, o processo foi passado ao 

COMDEMA para que o mesmo avaliasse sobre a solicitação. Após mostrar fotos da referida 

árvore, o representante do sindicato dos trabalhadores rurais, Pedro Silva de Souza e a 

representante da Rede Cidadania Ativa Fabiana Silva mostraram-se favoráveis a apenas uma 

poda de manutenção. O diretor da Fatec Capão Bonito, Ezer Dias de Oliveira mostrou-se também 

contrário a supressão, mas alertou que será necessário um planejamento de substituição de 

espécies com idade avançada e de porte elevado, seguindo os critérios da silvicultura urbana. O 

representante do ICMBio Pedro Amâncio pontuou que o setor publico deve avaliar criteriosamente 

e imparcialmente cada autorização, pois a autorização de supressão de uma árvore em boas 

condições pode desencadear conflitos envolvendo a população em geral. A posição final do 

COMDEMA foi de não autorizar a supressão da árvore e o assunto foi encerrado. O representante 

do ICMBio Pedro Amâncio pediu apoio como sócio fundador do Instituto de Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável (IDEAS) que tornou-se uma instituição independente que necessita de 

recursos. O representante do sindicato dos trabalhadores rurais, Pedro Silva de Souza também fez 

uma divulgação sobre o Sindicato mostrando os benefícios dos associados. O diretor da Fatec 

Capão Bonito, Ezer Dias de Oliveira convidou a todos para o 2° Encontro da Agricultura Familiar 

que ocorreria no dia 03 de agosto de 2017 na FATEC em uma parceria com a ONG ARKHÉ. 

Também falou sobre as propostas de extensão da faculdade no trabalho com agricultores 

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

a presença de todos, declarando encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 


