
 
 

ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (21) de janeiro de 

2021, com início às 14h20, 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. VERIFICAÇÃODE 

PRESENÇA DO PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori, Alcides 

Sonvesso, Ezer Dias de Oliveira Junior e Thiago Borges 

Conforti. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: Mario Alberto Masedo Moretto, Paulo Henrique da 

Silva Queiroz, Pedro Silva de Souza, Claudio Roberto Pupo 

Lins dos Santos e Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes. 

VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: IAC, ICMBIO e 

Secretaria de Planejamento. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: ACAMAR e Sindicato Rural de 

Capão Bonito. DEMAIS PRESENÇAS:Jessica Regina Alves da 

Silva Teles (Estagiária), Taynara Aparecida Bernardo 

(Estagiaria) e o Senhor Gilberto Tobias Domingues 

(Secretario de Agropecuária, obras e Meio Ambiente). PAUTA 

DO DIA: 1. Aprovação da ata anterior enviada previamente 

por e-mail (03/12/2020); 2.Supressão de árvores na Avenida 

https://mett.google.com/


 
 
Dr. Lucas Nogueira Garcês; 3.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: APROVAÇÃO DA ATA: O senhor Presidente colocou em 

aprovação a ata da reunião do dia 03/12/2020, enviada por 

e-mail e solicitou a dispensa de leitura. Todos os 

conselheiros concordaram com a dispensa de leitura e 

aprovaram a ata sem observações. 2ª PAUTA DO DIA: Supressão 

de árvores na Avenida Dr. Lucas Nogueira Garcês: Fazendo o 

uso da palavra o conselheiro Claudio Lins iniciou a 

discussão questionando qual teria sido o posicionamento da 

prefeitura referente ao corte das árvores da Avenida. O 

presidente Mario Moretto fazendo o uso da palavra, 

mencionou que os cortes deveriam passar pelo COMDEMA. 

Solicitou para que a conselheira Aline como representante 

da divisão do meio ambiente explicasse a situação. A 

conselheira Aline apresentou o relatório referente às 

árvores da espécie resedá plantadas na Avenida Dr. Lucas 

Nogueira Garcês, explicando que as mesmas não seriam 

adequadas para o local devido à rede elétrica presente que 

ocasionava constantes podas drásticas, prejudicando o 

desenvolvimento da espécie e seu papel paisagístico. 

Fazendo o uso da Palavra o presidente Mario Moretto diz que 



 
 
entende que a espécie não era adequada, porém reiterou a 

necessidade desse assunto ter passado pelo COMDEMA, tendo 

em vista que o conselho é um órgão que representa a esfera 

pública e sociedade civil do município.  O conselheiro 

Claudio Lins relatou que a Secretaria de Agropecuária Obras 

e Meio Ambiente tomou uma decisão sem orientação sobre os 

procedimentos corretos, relatou também sobre o estado das 

árvores que estavam sem beleza alguma, mas que mesmo assim 

deveriam seguir os procedimentos citados, pois a atitude 

tomada pela prefeitura municipal é um mau exemplo para os 

munícipes e a população em geral. O conselheiro também 

sugeriu que seja realizada pelo setor competente uma carta 

de orientação sobre corte e poda de árvores para o atual 

secretário da pasta de meio ambiente. A conselheira Aline 

Erika disse que o Secretário não tinha a informação, pois 

era novo no cargo e houve uma antecipação do serviço de 

revitalização da avenida. Fazendo o uso da palavra o 

Secretario de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente Gilberto 

Tobias Domingues cumprimentou a todos, e sobre o assunto, 

disse que há tempos se pensava em uma revitalização da 

Avenida, e junto com o técnico que realiza o serviço de 

corte e poda dentro do município, decidiram pelo corte como 

primeira etapa do processo para implantação do novo 

projeto. Fazendo o uso da palavra o Conselheiro Mario disse 

que o pedido de corte das árvores seria aprovado pelo 

Conselho, e que o COMDEMA deve ser visto como um suporte e 



 
 
justificativa para as decisões municipais relacionadas ao 

Meio Ambiente. O secretário Tobias disse que considera de 

grande importância o suporte do COMDEMA, e que a partir de 

então sempre contará com o apoio do Conselho nas decisões 

pertinentes a este tipo de assunto ou outros. O Conselheiro 

Gilson disse que o conselho está à disposição do poder 

público para orientações. O secretário Tobias disse que 

existe um projeto de ciclovia e paisagismo da avenida. O 

mesmo pediu desculpas pela falha, e que jamais foi a 

intenção, passar por cima das decisões do Conselho. Todos 

agradeceram a participação do secretário. 3ª PAUTA DO DIA: 

assuntos diversos: O conselheiro Paulo, questionou se 

existe algum planejamento em relação aos canteiros e sobre 

a ciclovia que seria implantada na avenida em direção a 

Fatec. A conselheira Aline informou que não tinha 

atualização recente sobre o assunto, mas até onde sabia 

havia uma verba certa para o projeto de ciclovia. O 

conselheiro Gilson sugeriu formar uma comissão do COMDEMA 

para apresentação de idéias em relação ao projeto de 

ciclovias no município. A comissão ficou composta pelos 

representantes: Gilson Kurtz, Claudio Lins, Ezer Dias e 

Aline. Fazendo o uso da palavra o Presidente Mario Moretto 

falou sobre a iluminação pública no município, pois 

atualmente existem muitas ruas escuras/lâmpadas queimadas. 

Sugeriu que o COMDEMA fizesse um requerimento para que a 

Prefeitura Municipal dê atenção para a questão, pois pode 



 
 
acarretar em roubos entre outros problemas para a 

população. A conselheira Aline mencionou que a prefeitura 

tem contrato com empresa terceirizada de iluminação pública 

e que faria o requerimento para a pasta gestora do contrato 

que é a Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. 

O Conselheiro Gilson Kurtz questionou sobre a problemática 

da Avenida Patriarca. A conselheira Aline em resposta diz 

que não houve retorno até o momento, porém que a empresa 

foi notificada pela Secretaria de Planejamento no final de 

2020. O conselheiro Claudio Lins pede para que entre em 

pauta na próxima reunião, a passarela do Parque das Águas, 

para que haja revisão no projeto. O presidente Mário 

solicitou que o conselheiro trouxesse na próxima reunião 

mais informações sobre o assunto. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 

A reunião foi encerrada as 15h30.  

 


