
ATA DE NÚMERO 38 deste livro e a décima primeira deste ano. DATA, HORA E 
LOCAL: Realizou-se no dia primeiro (01) de novembro de 2017, às 14h00, no Centro 
de Convenções Joel Humberto Landim Stori, 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. Compareceram os (as) Conselheiros (as): Aline Erika Hori (Secretária), Mário 
Alberto M. Moretto (Presidente), Gilberto Augusto Rodrigues, Jessica Fernanda 
de O. Silva, Cristiano Elias Ferreira, Pedro Amâncio Mendes Filho, José Roberto 
Comeron, Isabella Baroni Stocco, Cláudio R. Pupo Lins dos Santos, Ezer Dias 
de Oliveira Júnior, Araldo Oliveira dos Santos e Rodrigo Brandini Bloes. 
DEMAIS PRESENÇAS: Marco Antonio Citadini – Prefeito Municipal; Reinaldo José 
Daniel Junior–Secretário Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 
Adalberto de Almeida Mendes – Diretor de Meio Ambiente, Alison Cesar S. Freitas 
e Tamara Cristina Ibrahim Saba. Havendo conselheiros em número legal, conforme 
parágrafo 2 do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor Presidente Mario Alberto M. 
Moretto, declarou aberta a presente sessão do exercício setembro 2017 à setembro 
2019, dando boas vindas a todos. Foi feita a leitura da ata da reunião do dia 04/10/17 
e aprovada sem alterações. O diretor de Meio Ambiente, Adalberto de Almeida 
Mendes informou que ainda não foi possível realizar a compra com recursos do 
FUMDEMA aprovada na reunião ordinária de outubro de 2017, devido estar em 
andamento um processo para criação do CNPJ próprio para o Fundo, desvinculando-
se assim, da conta da Prefeitura Municipal. Para isso será necessário cadastrar uma 
pessoa, além do Presidente do Conselho, para assinar qualquer movimentação no 
referido fundo, sempre após anuência do COMDEMA. Após algumas discussões ficou 
definido que além do Presidente Mario Moretto, o Secretário de Agropecuária, Obras 
e Meio Ambiente Reinaldo José Daniel Junior será o responsável pela assinatura das 
movimentações da conta. Com a palavra, o prefeito municipal, Marco Antonio Citadini 
informou que está em andamento um acordo com o promotor de justiça local para que 
multas ambientais do órgão estadual aplicadas no município sejam convertidas para o 
FUMDEMA ou diretamente para ações ambientais locais. Foi informado que o atual 
representante no Conselho Municipal Antidrogas não faz mais parte do COMDEMA e 
que, portanto, seria necessário indicar um novo Conselheiro para a posição. Ficou 
acordado que a representante da Rede de Cidadania, Jéssica Fernanda Silva 
verificaria com o representante titular a possibilidade de fazer parte deste Conselho. 
Foi informado que alguns conselheiros membros da Comissão técnica da referida 
resolução não fazem mais parte do Conselho, sendo necessária a substituição. Após 
alguns voluntários se manifestarem, a nova composição da comissão ficou da forma 
que se segue: Representando o poder público: Pedro Amâncio Mendes Filho 
(ICMBio), Alcides Sonvesso (SABESP), Rodrigo Brandini Blóes (Secretaria de 
Planejamento). Representando a Sociedade Civil: Mário Alberto Masedo Moretto 
(OAB); Cristiano Elias Ferreira (ACAMAR) e Isabella Baroni Stocco (IDEAS). A 
secretaria executiva do COMDEMA ficou responsável por enviar no e-mail de todos o 
atual texto da resolução. Com a anuência de todos, o assunto foi encerrado. O 
representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Tecnólogos e 
Técnicos, sr. Cláudio Lins apresentou alguns modelos como proposta de 
padronização de requerimento e avaliação para corte de árvores, de modo a garantir 
a eficiência nas avaliações e a idoneidade do profissional técnico da prefeitura. A 
secretaria executiva do COMDEMA ficou responsável por enviar no e-mail de todos 
os conselheiros os modelos apresentados. O representante do PENAP José Roberto 
Comeron apresentou-se como novo gestor do Parque e solicitou a parceria do 



Conselho, pois vê um grande potencial para o município na área de turismo ecológico, 
uma vez que o parque abriga mais de 900 nascentes ligadas a um dos principais rios 
do estado, o rio Paranapanema. Em breve será formado o Conselho gestor do 
Parque. Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão.  


