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Ata nº 77 

ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (17) de junho 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: Conselheiros - Aline Erika Hori, 

Beatriz de Mello Beisiegel e Ezer Dias de Oliveira. 

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: 

Conselheiros - Mario Alberto Masedo Moretto, Cristiano 

Elias Ferreira e Paulo Henrique da Silva Queiroz. 

VERIFICAÇÃO DE AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: Representantes da 

SABESP, PENAP e Secretaria Municipal de 

Planejamento/Secretaria Municipal de Educação. VERIFICAÇÃO 

DE AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Representantes - 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural de 

Capão Bonito, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, 

Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos e Rede Cidadania. DEMAIS 

PRESENÇAS: Senhores Heitor Candido de Souza e Adalberto de 

Almeida Mendes, funcionários municipais da Secretaria de 

Planejamento e Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio 

https://mett.google.com/
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Ambiente respectivamente. PAUTA DO DIA: 1)Aprovação da ata 

anterior (06/05/2021). 2) Apresentação do projeto enviado 

ao FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). 3) 

Informes sobre os pedidos da ata anterior. 4) 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 segunda chamada, às 14h30 a presente 

sessão do exercício setembro 2019 a setembro 2021, dando 

boas vindas a todos. Em seguida o senhor Presidente passou 

para a 1ª pauta do dia: O Senhor presidente colocou para 

aprovação a ata da reunião do dia 06/05/2021, enviada 

previamente por e-mail foi solicitada a sua dispensa de 

leitura e aprovada sem observações. Em seguida o senhor 

presidente passou para 2ª pauta do dia: Fazendo uso da 

palavra à conselheira Aline, convidou o engenheiro Heitor, 

para fazer a apresentação do projeto da construção do 

sistema de drenagem no bairro Taquaral. Ela disse que, após 

aprovado neste conselho, o projeto foi enviado ao FEHIDRO, 

e passará por todas as fases envolvidas até a aprovação do 

financiamento. Fazendo uso da palavra, o senhor Heitor 

disse, que o local em época de chuvas fica praticamente 

intransitável, e a proposta foi fazer a drenagem da estrada 

saindo da praça, captando a água ao longo desse trecho 

intransitável até lançar no córrego ali próximo. Ele disse 

que, por ser um trecho bastante urbanizado e com os 
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problemas de erosão apresentados, vai ajudar bastante à 

condução do escoamento das águas das chuvas e por fim, 

disse, que embora seja um trecho curto, ajudará na 

manutenção da estrada, principalmente a comunidade local. 

Voltando a fazer uso da palavra a conselheira Aline disse 

que no bairro Apiaí Mirim está terminando uma obra bem 

parecida e que, fez um alerta na época sobre a preservação 

dos serviços de drenagem, que haveria a necessidade de 

pavimentação com lajotas, uma vez que o recurso para este 

tipo de obra o FEHIDRO não disponibiliza. Em seguida passou 

para a 2ª pauta do dia: a conselheira Aline falou que a 

fábrica clandestina de produtos de limpeza instalado em 

área verde invadida, denunciada pelo conselheiro Gilson,a 

vigilância sanitária foi até o local e não encontrou 

ninguém da empresa, mas constatou que o assunto não era 

competência deles e o processo foi enviado para a 

fiscalização que irá verificar se a fábrica possuí alvará 

de funcionamento. Fazendo uso da palavra o conselheiro 

Paulo disse que foi importante a desocupação da área verde 

e o cuidado ambiental com o manuseio dos produtos químicos, 

mas achou importante que a prefeitura faça contato com os 

responsáveis da empresa, e oriente quais os procedimentos 

necessários para regularizar essa atividade de forma 

correta. A conselheira Aline disse que aguardará o retorno 

da fiscalização, para verificar as mediadas necessárias 

sobre esse assunto. Em seguida passou para 3ª pauta do dia: 
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Fazendo uso da palavra o conselheiro Cristiano divulgou, 

que a Acamar, estará começando a coleta a partir do mês de 

julho nos seguintes bairros: Jardim Santa Isabel, Parque 

das Nações, Terras do Embiruçu, Distrito Industrial I e II. 

A secretaria executiva do COMDEMA informou que foi criado 

uma lista para registro de presença do conselheiro, que 

deverá preencher o formulário acessando o link no chat do 

Google meet. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A reunião foi 

encerrada as 14h50.  

 


