
 
 

Ata nº 68 

ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE - EXERCÍCIO 09-2019/09-2021 

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (10) de setembro de 

2020, com início às 14h00, virtualmente, por meio da 

plataforma Google Meet (https://mett.google.com), a reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do 

Meio Ambiente (COMDEMA), instituído pela lei municipal 

número 3.799 de 14 de junho 2013. PRESIDENTE: Mario Alberto 

Masedo Moretto. SECRETÁRIA: Aline Erika Hori. VERIFICAÇÃO 

DE PRESENÇA DO PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori; Rodrigo 

Brandini Bloes, Ezer Dias de Oliveira Junior e Thiago 

Borges Conforte. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: Mario Alberto Masedo Moretto, Gilson Eduardo 

Kurtz Carvalho Lopes, Aelson Resende dos Santos e Andrews 

Giovani de Proença Branco Lirya. VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA DO 

PODER PÚBLICO: ICMBIO, APTA e SABESP. VERIFICAÇÃO DE 

AUSENCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: IDEAS, Sindicato Rural 

de Capão Bonito, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Capão Bonito. DEMAIS PRESENÇAS: senhor Luís Claudio Teodoro 

(Suplente), Senhor Reinaldo José Daniel Junior (Secretario 

Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente - SAOMA) e 

o senhor Adalberto de Almeida Mendes (funcionário 

municipal) PAUTA DO DIA: 1. Aprovação da ata anterior 

(06/08/20); 2. Aprovação da Carta de Apoio a Fundação 

https://mett.google.com/
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Florestal, enviada previamente por e-mail. 3. Apresentação 

do Cronograma de manutenção e troca da frota municipal a 

ser entregue ao Programa Município Verde Azul, enviado 

previamente por e-mail. 4. Apresentação do Relatório de 

Gestão Ambiental a ser entregue ao Programa Município Verde 

Azul enviado previamente por e-mail e 5. Assuntos diversos. 

QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme 

parágrafo 2° do artigo 17 do Regimento Interno - RI o 

senhor presidente Mario Alberto Masedo Moretto, declarou 

aberta em primeira chamada, às 14h20, a presente sessão do 

exercício setembro 2019 a setembro 2021, dando boas vindas 

a todos. 1ª PAUTA DO DIA: LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: O 

senhor Presidente pediu a dispensa da leitura da ata 

nº68(06/08/2020) previamente enviada por email que foi 

aprovada sem observações. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Gilson perguntou, se a casa, que a família 

receberá no CDHU em troca da área de risco, será sem custo. 

Fazendo uso da palavra a conselheira Aline (Diretora de 

Meio Ambiente) disse que irá verificar na prefeitura. 

Fazendo uso da palavra o conselheiro Ezer disse que para 

atender as famílias provenientes de remoções de áreas de 

risco, há um atendimento prioritário dessas demandas de 

interesse social nos municípios com situações de risco 

habitacional identificadas, prevendo, na parceria com as 

administrações locais, a erradicação das ocupações de risco 

e a recuperação das áreas de remoção. Voltando a usar a 
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palavra o conselheiro Gilson solicita à Secretaria 

executiva do COMDEMA o encaminhamento por email o “parecer” 

da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente – SAOMA, sobre as solicitações reenvidicadas pela 

Cooperativa de Catadores de Matérias Recicláveis – ACAMAR, 

foi citada na ata e não foi enviada. 2ª PAUTA DO DIA: Em 

seguida a conselheira Aline (Diretora de Meio Ambiente), 

fez a leitura da Carta de Apoio que será assinada pelos 

representantes do conselhos Municipais de Defesa do Meio 

Ambiente (COMDEMA) de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, 

Sete Barras, Ribeirão Grande e Guapiara, para entregar ao 

CONSEMA, manifestando apoio a Fundação Florestal em relação 

à tragédia ocorrida durante uma operação de fiscalização no 

Parque Estadual Intervales, em Sete Barras, ocorrida no dia 

01 de maio de 2020. Aprovada a Carta de Apoio, pelos 

conselheiros presentes, a secretaria executiva irá aguardar 

o retorno dos conselhos municipais de meio ambiente que se 

manifestarem apoio, para o encaminhamento final. 3ª PAUTA 

DO DIA: Em seguida a conselheira Aline (Diretora de Meio 

Ambiente e Interlocutora do Programa Município Verde Azul) 

passou para a apresentação do Cronograma de manutenção e 

troca da frota municipal a ser entregue ao Programa 

Município Verde Azul, enviado previamente por e-mail. Foi 

apresentando a planilha com o cronograma da previsão de 

manutenção da frota municipal que contém diversas 

informações relacionadas aos veículos da frota municipal, 
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como: modelo do veículo; ano de aquisição; placa; 

quilômetros rodados; próxima manutenção; etc. Fazendo uso 

da palavra o conselheiro Gilson disse que o modelo adotado 

pela prefeitura é obsoleto e que adotar um  “programa 

informatizado” seria muito importante para a gestão e 

controle de manutenção da frota. 4ª PAUTA DO DIA: Em 

seguida a conselheira Aline (Diretora de Meio Ambiente e 

Interlocutora do PMVA, fez a apresentação do Relatório de 

Gestão Ambiental -RGA a ser entregue ao Programa Município 

Verde Azul ciclo 2020. Foi informado aos conselheiros que a 

Coordenação do Programa Município Verde Azul publicou, que, 

a partir deste ano, o ano referência é o ano anterior, 

portanto as ações realizadas se referem a janeiro/2019 à 

Dezembro/2019 e que estão sendo atualizadas varias ações 

para a entrega final. O relatório apresentado foi enviado 

por email aos conselheiros destacando as ações de diversas 

Diretivas. Por fim os conselheiros tomaram ciência das 

principais ações realizadas em 2019. 5ª Assuntos diversos: 

Fazendo uso da palavra o conselheiro Gilson, sugeriu à 

Diretora de Meio Ambiente, que na ocasião da atualização do 

Plano de Saneamento, deverá conter proposta para troca dos 

dutos e tubos de amianto que eram largamente utilizados nos 

sistemas públicos de abastecimento de água. Fazendo uso da 

palavra o conselheiro Gilson solicita deste conselho, a 

manifestação sobre a avaria deixada na camada asfáltica no 

início da Avenida Patriarca até o nº 245, obra realizada 

http://engeman.com.br/pt-br/demonstrativos/frota/
http://engeman.com.br/pt-br/demonstrativos/frota/
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para ligação de rede de água para o novo loteamento 

localizado no Jardim Colonial. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Rodrigo, sugeriu, que essa reclamação seja 

feita através da ouvidoria municipal, onde o munícipe 

registra e oficializa a denúncia, podendo acompanhar online 

o trâmite do seu pedido e as providências tomadas.Usando 

ainda a palavra, o conselheiro Rodrigo informou que essa 

semana foi apresentado por meio virtual o 2º Fórum – Texto 

Base do Plano Diretor de Capão Bonito 2020/2030, que é a 

minuta para aprovação final do Projeto de Lei. No site da 

prefeitura municipal encontra-se todo material desenvolvido 

do Plano Diretor e consta ainda um formulário para que os 

munícipes possam dar suas opiniões e sugestões sobre o 

texto base do Plano Diretor de Capão Bonito, ressaltou. 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A reunião foi encerrada as 15h20.  

 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/texto-base-do-plano-diretor-de-capao-bonito-2020-2030/
http://www.capaobonito.sp.gov.br/texto-base-do-plano-diretor-de-capao-bonito-2020-2030/

