
ATA DE NÚMERO 53 deste livro e a primeira deste ano. DATA, HORA E LOCAL: 1 

Realizou-se no dia dezesseis (16) de janeiro de 2019, às 14h00, na sala de reuniões 2 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDEAS, cidade de Capão Bonito, 3 

Estado de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Conservação e 4 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, instituído pela Lei Municipal nº 3.799 de 14 5 

de junho de 2013. Compareceram os (as) Conselheiros (as): Gilson Eduardo Kurtz, 6 

Mario Alberto Masedo Moretto, Aline Erika Hori(Secretária), Ezer Dias de 7 

Oliveira Junior, Claudio Pupo Lins, Aelson Resende dos Santos, Isabella 8 

Baroni, Rodrigo Brandini Bloes. DEMAIS PRESENÇAS: Marco Antonio Citadini 9 

(Prefeito municipal), Reinaldo José Daniel Junior(Secretário de Agropecuária, 10 

Obras e Meio Ambiente), vereador Matheus Francatto, Luís Cláudio Teodoro, 11 

Felipe C. Mendes (representando o Sindicato Patronal) e Oscar Cesarino da 12 

SABESP. Constavam na Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata anterior (05/12/18); 2. 13 

Apresentação do Boletim Município Verde Azul; 3. Assunto Diversos. 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 18 

pela secretaria Aline Erika Hori da reunião ordinária do dia 05/12/18 que foi 19 

aprovada sem alterações pelos presentes. Em seguida passou ao 2º ponto da ordem 20 

do dia: A interlocutora do Programa Município Verde Azul (PMVA), Aline Erika Hori, 21 

fez a apresentação do Boletim PMVA 2018, onde na certificação final ocorrida no dia 22 

20 de dezembro de 2018, Capão Bonito ficou na 28° colocação dentro do estado e 23 

primeiro colocado na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. Foram passados 24 

todos os itens pontuados e não pontuados e os conselheiros puderam ter ideia do 25 

funcionamento do Programa. Diante dos desafios expostos, todos os presentes se 26 

propuseram a apoiar o Programa para o avanço do município. Em seguida, o 27 

prefeito Marco Antonio Citadini proferiu palavras de agradecimento ao ótimo 28 

desempenho do COMDEMA em 2018 obtendo nota máxima no PMVA na Diretiva 29 

Conselho Ambiental e discorreu sobre o trabalho da prefeitura em relação ao apoio 30 

ao saneamento básico e coleta seletiva. 3º ponto da ordem do dia: Assuntos 31 

diversos: O Secretário de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente Reinaldo José 32 

Daniel Junior apresentou um Ofício SMAOMA 06/2019 onde solicita ao Conselho, a 33 

criação de uma Resolução sobre a proibição da comercialização de fogos de artifício 34 

com estampido no município de Capão Bonito com a finalidade de coibir os danos 35 

causados a comunidade, em especial crianças, idosos, internados em hospitais e 36 

animais, com o uso, queima e soltura de fogos de artifícios e artefatos que possuem 37 

estampido. O vereador Matheus Francatto informou que novamente faz parte da 38 



Comissão de Meio Ambiente da Câmara e argumentou sobre a proibição da 39 

comercialização sugerindo que tanto os defensores quanto os contrários a essa 40 

ideia pudessem ser ouvidos, pois a soltura de fogos com estampido é uma tradição 41 

de alguns eventos que ocorrem no município, o que pode ocasionar discórdias. O 42 

conselheiro Cláudio Lins solicitou cautela quanto a medidas radicais de proibição e 43 

o conselheiro Gilson argumentou sobre os prejuízos ambientais que ocorrem nas 44 

solturas de fogos com estampido em especial com as aves. O presidente Mário 45 

solicitou uma análise mais aprofundada sobre o assunto e a continuação da 46 

discussão nas próximas reuniões. O secretário Reinaldo também informou aos 47 

conselheiros sobre as obras no tanque maior do Parque das Águas, que precisou 48 

ser esvaziado, levando os peixes para o tanque do Bairro Santa Izabel, porque o 49 

talude a jusante estava cedendo. A secretária do COMDEMA Aline Erika Hori 50 

apresentou a todos o Registro de Responsabilidade Técnica entregue pela empresa 51 

Coli de Almeida Camargo Imóveis SPE Junior, solicitada na reunião ordinária do dia 52 

05 de dezembro de 2018. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser 53 

discutido na ordem do dia, o presidente Mario Alberto Masedo Moretto agradeceu 54 

a presença de todos, declarando encerrada a sessão.  55 

 


