
ATA DE NÚMERO 59 deste livro e a sétima deste ano. DATA, HORA E 1 

LOCAL: Realizou-se no dia três (03) de julho de 2019, às 14h00, na sala de 2 

reuniões do Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDEAS), cidade de 3 

Capão Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho Municipal 4 

de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), instituído pela lei 5 

municipal número 3.799 de 14de junho 2013. Compareceram os (as) 6 

Conselheiros (as): Mario Alberto Masedo Moretto (presidente), Aline Erika 7 

Hori (secretaria), Ezer Dias de Oliveira Junior,Paulo Henrique da Silva, 8 

Thiago Borges Conforti, Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos, Gilson 9 

Eduardo Kurtz Carvalho Lopes, Felipe Cristiano Mendes e Vera Lúcia 10 

Nishijima Paes de BarrosDEMAIS PRESENÇAS:André Luis de Mello 11 

Almeida Junior (Fatec), Taynara Aparecida Bernardo (Prefeitura Municipal). 12 

Constavam na ordem do dia: 1. Aprovação da ata anterior (05/06/19); 2. 13 

Apresentação sobre o Parque Intervales; 3Mini Oficina Plano Diretore 4. 14 

Assuntos diversos. QUORUM: Havendo conselheiros em número legal na 15 

primeira chamada, conforme parágrafo3° do artigo 17 do Regimento Interno, o 16 

presidente Mario Alberto Masedo Moretto, declarou aberta a sessão dando 17 

boas-vindas a todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: A leitura 18 

da ata da reunião ordinária do dia 05/07/2019, foi feita pela secretária Aline 19 

Erika Hori, que foi aprovada com a seguinte ressalva: O Conselheiro Gilson 20 

reiterou que jamais se colocou contra a ACAMAR e aos serviços prestados por 21 

ela,mas que seu enfoque na última reunião foi para alerta-los que não 22 

deveriam se posicionar contra aqueima dos resíduos sólidospela questão 23 

comercial e financeira de seus produtos, e sim relacionar com os efeitos 24 

negativos para o meio ambiente e o turismo.Emseguida passou ao 2º ponto da 25 

ordem do dia: O conselheiro Thiago, fez apresentação sobre o Parque 26 

Intervalese deu inicio destacando a Fundação Florestal que tem como objetivo 27 

conservar, manejar, produzir e ampliar o patrimônio ambiental paulista, 28 

proteger a biodiversidade e resgatar áreas vulneráveis e degradadas. Após 29 

destacou os principais programas, tais como: Programa de gestão; Programa 30 

de Pesquisa; Programa de Interação Sócio Ambiental; Programa de 31 

Fiscalização e Proteção e Programa de Uso Público além da apresentação da 32 

região central da sede do parque, pousadas e atrativos(cavernas e animais 33 

silvestres) e potencial de uso publico dos núcleos. Em seguida foi passado ao 34 



3º ponto da ordem do dia:A diretora de Meio Ambiente, conselheira Aline, fez 35 

uma breve apresentação sobre oplano diretor do município que está em fase 36 

de revisão e solicitou que os conselheiros presentes respondessemaos 37 

questionários referentes à situação que se encontra o bairro que residem e o 38 

município em geralpara compor o diagnóstico do Plano. Todos os presentes 39 

responderam e depositaram o questionário na urna. Em seguida passou ao 4º 40 

ponto do dia: Assuntos Diversos: Fazendo o uso da palavra o conselheiro 41 

Thiago fez o convite para os conselheiros para o evento ‘‘Um dia no Parque 42 

Intervales”que ocorreria no dia 21 de julho, com duas atividades monitoradas: 43 

oficina de observação de aves e visita ao sítio histórico dos encanados. 44 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o 45 

presidente Mario Alberto Masedo Moretto agradeceu a presença de todos, 46 

declarando encerrada a sessão.  47 


