
ATA DE NÚMERO 47 deste livro e a oitava deste ano. DATA, HORA E LOCAL: 1 
Realizou-se no dia primeiro (01) de agosto de 2018, às 14h00, na sala de reuniões do 2 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDEAS, cidade de Capão Bonito, Estado 3 

de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa 4 
do Meio Ambiente – COMDEMA, instituído pela Lei Municipal nº 3.799 de 14 de junho 5 
de 2013. Compareceram os (as) Conselheiros (as): Pedro Amâncio Mendes Filho, 6 
João Francisco de Queiroz Filho, Isabella Baroni Stocco, Luís Claudio Teodoro, 7 
Gilson Eduardo Kurtz, Silmara Motta Cardoso, Aline Erika Hori (Secretaria), 8 

Mario Alberto Masedo Moretto (Presidente), Cristina Fachini, Claudio Roberto 9 
Pupo Lins dos Santos e Ronaldo Soares Campagnolo. DEMAIS PRESENÇAS: 10 
senhor Adalberto de Almeida Mendes e senhora Ana Beatriz Braz Modesto. 11 
Constavam na Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata anterior (04/07/18); 2. Deliberação 12 

da Resolução de Coleta Seletiva no Município de Capão Bonito; 3. Formação da 13 
Comissão de Educação Ambiental e 4. Assuntos diversos. QUORUM: Havendo 14 
conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2 do artigo 17 do Regimento 15 
Interno, o senhor Presidente Mario Alberto Masedo Moretto, declarou aberta a 16 

presente sessão do exercício setembro 2017 à setembro 2019, dando boas vindas a 17 
todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: Foi feita a leitura da ata da 18 
reunião do dia 04/07/2018 que foi aprovada sem alterações pelos presentes. Passou-19 

se ao 2º ponto da ordem do dia: Fazendo uso da palavra a Diretora de Meio 20 
Ambiente, Aline, esclareceu que a comissão pretende fazer um novo estudo e por 21 
isso não foi possível finalizar a resolução da obrigatoriedade da coleta seletiva. Em 22 

seguida passou-se ao 3º ponto da ordem do dia: A Diretora de Meio Ambiente, Aline, 23 

informou que é necessário formar uma Comissão de Educação Ambiental no 24 
município e sugeriu a participação dos conselheiros, uma vez que o mesmo possuí a 25 
representatividade de vários setores da sociedade civil e pública. O conselho definiu 26 

assim: 01 conselheiro da Ordem dos Advogados de Capão Bonito, 01 conselheiro do 27 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEAS , 02 conselheiros da Secretaria 28 

Municipal de Educação, 01 conselheiro da Cooperativa de Catadores de Materiais 29 
Reciclavéis - ACAMAR e 01 conselheiro da  Secretaria Municipal de Agropecuária, 30 
Obras e Meio Ambiente. Em seguida passou-se ao 4º ponto da ordem do dia – 31 

Assuntos Diversos: A conselheira Isabela falou que o IDEAS – Instituto de 32 

Desenvolvimento Ambiental Sustentável recebeu, no mês de julho, a certificação para 33 
a “Sala Verde Paranapanema”, inclusa no Projeto Sala Verde, coordenado pelo 34 
Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que consiste 35 
no incentivo à implantação de espaços socioambientais para atuarem como 36 

potenciais Centros de informação e Formação ambiental. A inauguração do espaço 37 
está prevista para o dia 27 de agosto, data dedicada à comemoração do Rio 38 
Paranapanema, que dá nome à Sala. Falou também que o IDEAS foi contemplando 39 

novamente com um recurso de aproximadamente setenta mil reais (R$70.000,00) do 40 
projeto chamado “Caminhando com as águas do Paranapanema”, proveniente do 41 

FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Após a Diretora de Meio 42 
Ambiente, Aline, informou aos conselheiros que está aguardando o funcionário do 43 
Banco do Brasil voltar de férias para dar prosseguimento no Fundo Municipal de Meio 44 

Ambiente – FUMDEMA. Informou também que o município irá participar na reunião 45 
ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, dia 15 de agosto de 46 

2018 e há vaga para um conselheiro. Usando da palavra o conselheiro Pedro 47 
destacou a importância da participação no Conselho Estadual. O conselheiro Luís 48 
Claudio Teodoro manifestou o interesse em participar deste evento. Em seguida o 49 
presidente Mario falou que a Santa Casa está aguardando aprovação no Programa 50 
de Eficiência Energética da ELEKTRO que desenvolve projetos de eficiência 51 



energética junto às comunidades carentes, escolas, hospitais, entidades beneficentes, 52 
órgãos de governo e sistemas públicos voltados para a utilização racional de energia 53 
elétrica e de equipamentos eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos 54 

naturais. Em seguida a Diretora de Meio Ambiente, Aline, falou que o município está 55 
adequando à lei municipal que restringe o reflorestamento de acordo com o Código 56 
Florestal e que assim que estiver pronto estará passando ao conselho. Fazendo uso 57 
da palavra o Conselheiro Gilson disse que na época foi criado o Conselho Municipal 58 
de Desenvolvimento Florestal  - Condef, com o objetivo de promover o 59 

desenvolvimento do setor madeireiro. Fazendo uso da palavra o Presidente, Mario, 60 
falou que o CONDEF não se encontra atuante à vários anos. Fazendo uso da palavra 61 
o Conselheiro Claudio Lins e o conselheiro Gilson solicitaram a lei municipal que 62 
criou o CONDEF e verficar se a mesma se encontra  vigente. O Conselheiro  Claudio 63 

Lins solicitou também a atualização das atas do conselho no site da Prefeitura. 64 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o 65 
presidente Mario Alberto Masedo Moretto agradeceu a presença de todos, 66 
declarando encerrada a sessão.  67 


