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Ata nº 75 

ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (08) de abril de 2021, 

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, Alcides 

Sonvesso,Vera Lúcia Nishijima Paes de Barros, Cristiano 

Elias Ferreira e Beatriz de Mello Beisiegel. VERIFICAÇÃO DE 

PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Paulo Henrique da 

Silva Queiroz, Pedro Silva de Souza e Gilson Eduardo Kurtz 

Carvalho Lopes. VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: 

Representante da Fatec, Etec, Penap e Secretarias 

Municipais de Planejamento e Educação. VERIFICAÇÃO DE 

AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Representante da OAB e 

Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos Tecnólogos 

e Técnicos. PAUTA DO DIA: 1) Aprovação da ata anterior 

(04/03/2021). 2) Manutenção da iluminação pública. 3) 

Denúncia e Providências - Ofício ACAMAR nº 17/2021. 4) 

Assuntos diversos. QUORUM: Conforme artigo 8°, parágrafo 2 

do Regimento Interno - RI, por motivo de ausência do 

https://mett.google.com/


70 
 

Ata nº 75 

presidente, a sessão foi presidida pelo membro de maior 

idade presente na plenária, o Conselheiro Alcides Sonvesso. 

Havendo conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2° 

do artigo 17 do Regimento Interno - RI o conselheiro 

Alcides Sonvesso (presidente interino), declarou aberta em 

primeira chamada, às 14h20, a presente sessão do exercício 

setembro 2019 a setembro 2021, dando boas-vindas a todos. 

Em seguida o presidente passou para a 1ª pauta do dia e 

solicitou para que a conselheira Aline (secretaria), 

procedesse à leitura da ata do dia 04/03/2021, que foi lida 

e aprovada sem observações. Em seguida o presidente passou 

para a 2ª pauta do dia: fazendo uso da palavra a 

conselheira Aline (secretaria), passou a lista apresentada 

pela empresa responsável pela manutenção, as trocas de 

lâmpadas de janeiro até março deste ano. O conselheiro 

Gilson falou que na Avenida Patriarca, onde reside, tem 5 

lâmpadas piscando ou queimadas na frente do seu escritório 

localizado em frente ao n° 286. A secretaria Aline informou 

que a reclamação pode ser feito no próprio site da 

prefeitura na opção “troca de lâmpadas”. Dando continuidade 

à leitura da planilha, a conselheira Aline (secretaria), 

disse que na Vila Aparecida foram trocadas 64 lâmpadas. O 

conselheiro Gilson perguntou se as lâmpadas trocadas foram 

substituídas por LED. A secretaria Aline, disse que as 

lâmpadas queimadas por enquanto estão sendo trocadas por 

lâmpadas comuns e por fim deixou aberto para os 
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questionamentos finais. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Cristiano parabenizou a municipalidade pelo 

controle e transparência dos dados apresentados. Em seguida 

o presidente passou para 3ª pauta do dia: A conselheira 

Aline (secretaria) passou a compartilhara tela do 

computador e assim o conselheiro Cristiano (Gestor da 

ACAMAR) procedeu à leitura do ofício ACAMAR nº 17/21 e 

falou sobre a falta de rigor dos órgãos competentes com os 

sucateiros e os ferros velhos constituídos no município, 

dizendo que eles compram dos catadores autônomos sem 

vínculos trabalhistas fiscalizados e vem por meio de deste, 

solicitar ao conselho para que possa intervir nesta 

questão, exigindo da prefeitura a fiscalização desses 

compradores de sucatas e ferros velhos para que regularizem 

os seus funcionários. Fazendo uso da palavra a conselheira 

Aline, questionou o conselheiro Cristiano qual tipo de 

fiscalização (alvará, vigilância sanitária ou corpo de 

bombeiros). Fazendo uso da palavra o conselheiro Alcides 

(presidente interino, sugeriu o apoio do conselho nesta 

reivindicação da ACAMAR, fazendo um documento de 

encaminhamento do ofício da solicitação da ACAMAR ao 

executivo municipal para que tomem as providencias 

necessárias juntos aos órgãos competentes. O conselheiro 

Gilson disse que poderia também ampliar essa fiscalização 

para os órgãos Estaduais. O conselheiro Cristiano falou que 

gostaria de trazer esses catadores para ACAMAR, mas os 
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compradores de sucatas e ferros velhos são mais atrativos 

devidos alguns requisitos e por fim disse que não quer 

mexer com os catadores autônomos, o que deseja é que os 

compradores de sucatas e ferro velhos do município tenham 

as mesmas regras trabalhistas que são exigidas na ACAMAR, e 

assim possam os catadores autônomos trabalhar com mais 

segurança no trabalho. Fazendo uso da palavra o conselheiro 

Gilson comentou que para o catador é mais difícil fazer 

qualquer tipo de fiscalização por serem casos individuais, 

mas nos estabelecimentos são perfeitamente possíveis. Com o 

uso da palavra a conselheira Aline (secretaria, disse que 

essa reivindicação da ACAMAR já foi enviada na prefeitura e 

o apoio deste conselho contribuíra com mais urgência na 

solução desta solicitação. Disse ainda, que, respondendo ao 

tribunal de contas, o município foi bastante questionado 

com a questão do planejamento da coleta seletiva ser 

diferente do dia da coleta normal. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Cristiano disse que em muitas cidades quem faz 

a coleta é o poder público e o ministério público tem 

questionado que ao fazer, no mesmo dia a coleta seletiva 

tem vindo muito resíduo orgânico. O conselheiro Gilson 

sugeriu enviar uma cópia do oficio à CETESB e assim 

amarraria todas as partes. O Conselheiro Cristiano 

agradeceu os conselheiros pelo apoio. Em seguida o 

presidente passou para a 4ª pauta do dia: fazendo uso da 

palavra o conselheiro Gilson falou sobre a invasão de lotes 



73 
 

Ata nº 75 

em seu bairro e que a denúncia partiu do senhor Mario que 

existe em Capão Bonito uma quadrilha que invadem os 

terrenos com a finalidade de posteriormente fazer 

usucapião, como o caso dos indivíduos que cercaram a parte 

de baixo do bairro Jardim Colonial, a polícia esteve 

presente no local e vem ocorrendo em vários bairros, 

alertou o conselheiro. Disse também que na rua da Senzala 

quadra “P” lote n° 06 estão correndo a reciclagem de óleo 

clandestinamente. Fazendo uso da palavra o conselheiro 

Cristiano disse que está com uma denúncia pronta para 

entregar na CETESP, com o nome da pessoa e da empresa. A 

conselheira Aline (secretaria) informou que essa denúncia 

deveria ser encaminhada também para fiscalização municipal. 

Outra informação dada pela conselheira Aline (secretaria) 

foi sobre as lajotas soltas na Avenida Patriarca, dizendo 

que em 19 de maio de 2020, a secretaria municipal de 

planejamento notificou a empresa que causou danos na 

avenida pela obra que levou água e esgoto no novo 

loteamento, para que façam os devidos reparos e caso não 

fosse cumprido acionaria o jurídico da prefeitura. O 

conselheiro Gilson disse que o trecho da avenida Adhemar de 

Barros está impossível de andar e que o conselheiro Alcides 

poderia esclarecer melhor sobre esse assunto. Devido a 

problemas com a internet o conselheiro Alcides perdeu o 

contato e não conseguiu retornar a sala online do Google 

Meet. Fazendo uso da palavra o conselheiro Pedro, disse que 
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a rua do Parque das Nações tem muita sujeira acumulada, 

mesmo a prefeitura limpando regularmente, porém continuam 

jogando lixo. O conselheiro Gilson disse para mandar fotos 

no grupo do COMDEMA, para chegar até a conselheira Aline 

(secretaria) e agilizar a fiscalização no local. A 

conselheira Aline disse que o apoio do fiscal ambiental 

seria muito importante neste momento, mas, que até agora a 

prefeitura não preencheu esse cargo. Disse ainda, que a 

limpeza desses locais é muito complicada, pois os resíduos 

estão misturados e muitas vezes não consegue mais realizar 

a triagem para a destinação adequada dos materiais e com 

isso vem sobrecarregando o aterro sanitário. Disse também 

que a prefeitura passa por um momento difícil, pois está 

sem previsão para compra da manta para nova célula. Disse 

também que a prefeitura pretende fazer conscientização das 

pessoas da importância da separação do lixo e a criação de 

ECO ponto. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais a tratar a 

reunião foi encerrada as 15h13.  

 


