
 
 

Ata nº 78 

ATA DA 78ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia (01) de julho 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, 

Ezer Dias de Oliveira, Thiago Borges Conforti, Alcides 

Sonvesso, Rodrigo Brandem Bloes e Vera Lúcia Nishijima Paes 

de Barros. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: Conselheiros - Mario Alberto Masedo Moretto, 

Cristiano Elias Ferreira, Gilson Eduardo Kurtz Carvalho 

Lopes, Claudio Roberto Pupo Lins dos Santos, Pedro Silva de 

Souza e Paulo Henrique da Silva Queiroz. VERIFICAÇÃO DE 

AUSENCIA DO PODER PÚBLICO: Representante do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade. VERIFICAÇÃO DE 

AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Representante do 

Sindicato Rural de Capão Bonito. DEMAIS PRESENÇAS: Senhor 

Adalberto de Almeida Mendes, funcionário municipal da 

Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. PAUTA DO 

DIA: 1) Aprovação da ata anterior (17/06/2021). 2) 

Tratativas para chamamento da próxima composição do 

COMDEMA, referente ao biênio setembro 2021 a setembro 2023. 

3) A atuação do COMDEMA no monitoramento e proposição de 

ações de acordo com o Plano de Erosão Rural com Rodrigo 

Bloes, da Secretaria de Planejamento. 4) Assuntos diversos. 

QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme 

parágrafo 2° do artigo 17 do Regimento Interno – RI, o 

https://mett.google.com/
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senhor presidente Mario Alberto Masedo Moretto, declarou 

aberta em primeira chamada, às 14h11 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 17/06/2021, enviada previamente por 

e-mail, que foi solicitada a sua dispensa de leitura e 

aprovada sem observações. Em seguida o presidente passou 

para a 2ª pauta da reunião: a conselheira e secretária 

Aline, falou que a atual composição do Conselho está por 

vencer e não pode ser reconduzido mais de uma vez, e 

solicitou as tratativas necessárias para a elaboração de 

decreto municipal visando o chamamento público para que a 

sociedade civil organizada e o poder público possam eleger 

as entidades e indicar os representantes para a composição 

do próximo biênio (setembro de 2021 a setembro de 2023) do 

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente 

– COMDEMA conforme artigo 13 da lei municipal nº 3.799/13. 

Em seguida a conselheira, passou a cópia da minuta do 

decreto para ciência dos conselheiros. Após os conselheiros 

tomarem ciência e fazerem algumas alterações, a minuta foi 

aprovada e seguirá para as providências necessárias. Segue 

a minuta transcrita na íntegra: “Dispõe sobre o regulamento 

da eleição a que dispõe o Art. 4, da Lei nº 3.799 de 14 de 

junho de 2013, para eleição das entidades, organizações, 

associações e instituições a que se referem os parágrafos 

1º, 2º do artigo 4º, da referida lei, para composição do 

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente 

– COMDEMA, para o biênio setembro de 2021 a setembro de 

2023. CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO E OBJETIVO. Art. 1º. A 

Reunião Pública para eleição das entidades, organizações, 

associações e instituições a que se referem os parágrafos 

1º e 2º do artigo 4º, da Lei nº 3.799, de 14 de junho de 

2013, que tenham interesse em participar do Conselho 
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Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA, no biênio setembro de 2021 a setembro de 2023, 

será organizada e realizada de acordo com este DECRETO, com 

o objetivo de preencher os assentos de 14 (catorze) membros 

e respectivos suplentes: I - 7 (sete) representando o Poder 

Público: Os Representantes indicados pelo Poder Público, 

devem estar vinculados às Secretarias Municipais, Câmara 

Municipal, Entidades do Poder Judiciário sediado no 

Município, Órgãos Públicos da Administração Federal e 

Estadual presentes no município; II- 7 (sete) representando 

a Sociedade Civil Organizada: Os representantes eleitos ou 

indicados pela Sociedade Civil Organizada devem estar 

vinculados aos Conselhos da Comunidade municipal, 

Associações Profissionais, Organizações Não Governamentais, 

Sindicatos e Associações Empresariais (Comércio, Indústria, 

Agricultura, Hotelaria ou representante).Art. 2º. A Reunião 

Pública será aberta ao público em geral e será realizada no 

dia 26 de agosto de 2021, neste município e tratará 

exclusivamente da eleição das entidades, organizações, 

associações e instituições, a que se refere o artigo 

anterior, especialmente as que atuem na defesa e proteção 

do meio ambiente.CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES. Art. 3º. 

Somente poderão participar da Reunião Pública para fins de 

eleição, as entidades, organizações, associações e 

instituições inscritas e cadastradas junto à Secretaria de 

Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Art. 4º. As inscrições 

a que se refere o artigo anterior deverão ser realizadas 

junto à Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 

sito rua Rio Grande do Sul, 164 – Bela Vista – CEP: 18301-

140, até a data de 12 de agosto de 2021 das 08h00 às 11h00 

e das 13h00 às 16h00.§1º. Cada entidade, organização, 

associação e instituição poderão inscrever-se em apenas um 

segmento constante no inciso I e II do artigo 1º, deste 

Decreto. § 2º. É vedada a inscrição de entidade, 
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organização, associação e instituição para concorrer aos 

assentos constantes nos incisos I a II, do artigo 1º em 

segmentos diversos ao da sua área de atuação ou nos 

segmentos para os quais não tenham se inscrito. Art. 5º. Em 

caso de documentação incompleta no ato da inscrição, o 

prazo para complementação ou alteração de dados cadastrais 

é o mesmo estabelecido no artigo 4º. Art. 6º. Serão 

indeferidas as inscrições das entidades que não 

apresentarem a documentação exigida no ANEXO I até o prazo 

final do horário estabelecido no artigo 4º. CAPÍTULO III – 

DA MESA DIRETORA. Art. 7º. A coordenação dos trabalhos será 

de responsabilidade da Mesa Diretora composta por 

servidores da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de Capão Bonito e 

presidida pelo titular da Diretoria Ambiental. § 1º. Além 

da coordenação do processo eleitoral, competirá a Mesa 

Diretora analisar a documentação das entidades e homologar 

o resultado da eleição. CAPÍTULO V – DAS ELEIÇÕES. Art. 8. 

Cada entidade, organização, associação e instituição, 

através de seu representante deverá fazer uma breve 

apresentação da atuação da sua entidade, bem como expor os 

motivos da sua candidatura aos demais participantes, tendo 

para tanto o tempo máximo de cinco (5) minutos. §1º. A 

apresentação e exposição deverá obrigatoriamente ser feita 

de forma oral, vedada à utilização de multimídia e 

similares. §2º. A ordem de apresentação será a mesma da 

inscrição, salvo prévio ajuste entre os participantes da 

eleição do segmento. Art. 9. O voto para eleição das 

entidades, organizações, associações e instituições será 

sempre aberto. Parágrafo Único. A ordem de votação seguirá 

a ordem de apresentação que dispõe o inciso §1º. do artigo 

anterior. Art. 10. Cada participante com direito a voto 

deverá votar em 1 (uma) entidade, organização, associação e 

instituição, de acordo com a eleição do segmento a qual 
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estiver participando, a sua livre escolha.Parágrafo único. 

É vedado o voto de representante regularmente inscrito em 

entidade, organização, associação e instituição diversa dos 

segmentos para o qual se inscreveu. CAPÍTULO VI – DO 

QUORUM. Art. 11. Não sendo preenchidas as cadeiras 

constantes dos incisos I a II do artigo 1º, a cadeira será 

considerada vaga, cabendo ao COMDEMA, após a posse dos 

novos membros, deliberar sobre o caso. CAPÍTULO VII – DAS 

ENTIDADES, ORGANIZAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES 

ELEITAS. Art. 17. Serão consideradas eleitas às entidades, 

organizações, associações e instituições com maior número 

de votos em seu segmento, de modo a preencher as cadeiras 

constantes nos incisos I a II, do artigo 1º e que terão 

representatividade no Conselho Municipal de Conservação e 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no biênio setembro de 

2021 a setembro de 2023. Art. 18.  Havendo igualdade de 

votos, os critérios de desempate serão, na ordem, os 

seguintes: I – Comprovação de maior número de ações 

desenvolvidas em prol do Meio Ambiente no Município de 

Capão Bonito; II - Comprovação de maior número de ações 

desenvolvidas em prol do Meio Ambiente fora do Município de 

Capão Bonito; III – Notoriedade, conhecimento científico e 

reputação dos membros; IV – Tempo de constituição. Art. 19. 

As entidades, organizações, associações e instituições 

participantes do processo e que não foram eleitas 

constituirão, por ordem de classificação da eleição e 

segmento, um cadastro que será utilizado para eventual 

substituição regimental da entidade eleita. CAPÍTULO VIII– 

DOS RESULTADOS. Art. 20. Os resultados das eleições de cada 

segmento serão divulgados ao término das votações, sendo 

comunicadas as entidades e seus respectivos votos, bem como 

anunciada a classificação geral, servindo a mesma como 

homologação na imprensa oficial do município. CAPÍTULO IX– 

DA POSSE DOS ELEITOS. Art. 21. Finalizada a Reunião 
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Pública, as entidades, organizações, associações e 

instituições eleitas na forma do Capítulo VII, terão prazo 

de 3 (três) dias úteis a contar da data da eleição para 

indicação de seus representantes, a qual deverá ser feita 

através de ofício timbrado e assinado pelo Presidente ou 

equivalente junto à Secretaria de Agropecuária, Obras e 

Meio Ambiente de Capão Bonito para a nomeação através de 

Decreto pelo Executivo Municipal. Art. 22. A Presidência e 

a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Conservação 

e Defesa do Meio Ambiente serão exercidas pelos 

representantes escolhidos dentre os membros que compõem a 

Plenário, quando de sua primeira reunião após posse dos 

membros ou conforme o estabelecido pelo Regimento Interno 

do Conselho. CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Art. 23. 

A Mesa Diretora lavrará Ata da Reunião Pública. Art. 24. Os 

casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora.Em 

seguida o presidente passou para a 3º pauta da reunião: 

fazendo uso da palavra o conselheiro Rodrigo disse que o 

município tem um Plano Diretor de Controle de Erosão Rural 

instituído por lei desde 2018 e gostaria que todos os 

conselheiros tivessem acesso a esse material, pois foi um 

trabalho muito bem feito, desenvolvido através de convênio 

celebrado entre o Município e o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO e vendo a competência regimental deste 

conselho, a proposta que trouxe ao COMDEMA foi a criação de 

uma comissão de acompanhamento/monitoramento das ações, 

soluções e propostas, se estão, sendo realizadas de acordo 

com o plano, e assim o COMDEMA auxiliaria o município nas 

políticas públicas referente à conservação do meio 

ambiente. Fazendo uso da palavra o presidente disse que 

esta iniciativa é interessante, mas que é necessário 

analisar como executar na prática essa ação, pois não há 

recursos para logística, e talvez a solução fosse pedir 

relatório para o poder público informar as ações 
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realizadas. O conselheiro Claudio falou da importância da 

prática de terraceamento, que ao longo dos anos se perdeu o 

interesse do produtor rural devido à semeadura de plantio 

direto e por isso sugeriu a realização de ciclos de 

palestras demonstrando os tipos de terraceamento 

disponíveis e sugeriu também, convidar para falar no 

Conselho, sobre o tema “legislação de conservação de 

solos”, o senhor Jose Lourenço, que possui grande 

conhecimento nesta área. O presidente falou que as praticas 

conservacionistas são ações que devem ser indicadas para a 

prefeitura executar e a função do conselho é a criação da 

comissão para acompanhar a execução dessas ações, proposta 

do conselheiro Rodrigo. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Gilson parabenizou essa atitude do poder 

público em trazer para o conselho o compartilhamento das 

responsabilidades sobre essa questão e que se coloca a 

disposição para participar da comissão. Fazendo uso da 

palavra a conselheira Vera falou que o órgão do estado 

responsável pela fiscalização é a Defesa Agropecuária, onde 

move as ações de orientações para o produtor minimizar os 

problemas causados pela erosão que são recebidos através de 

denúncia e parabeniza o conselho sobre esta questão, de 

orientar o produtor antes de qualquer punição e importância 

da formação dessa comissão para atuar junto com o poder 

público. A conselheira e secretaria Aline falou que o novo 

responsável pelas estradas rurais tem bastante experiência 

e vem desenvolvendo um bom trabalho com a realização de 

bacias para captação de águas pluviais, que são importantes 

recargas para os mananciais e os treinamentos dos 

operadores é sempre bem vindo. Voltando a usar a palavra e 

concluir a proposta, o conselheiro Rodrigo falou que o 

monitoramento às vezes pode ter um sentido de cobraça, mas 

a proposta desta comissão, não é cobrar, e sim ajudar a 

estabelecer prioridades, montando uma parceria entre o 
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COMDEMA e a Gestão municipal. Usando a palavra o presidente 

passou para votação da criação da comissão e todos 

concordaram e passou-se para a indicação dos membros que 

ficou assim definida: representando o poder público ficaram 

os conselheiros Rodrigo e Aline e representando a sociedade 

civil os conselheiros Claudio e Gilson. Em seguida o 

presidente passou para a 4º pauta do dia: O presidente, 

Mario, disse que recebeu denúncia, de uma moradora do 

bairro Jardim Santa Isabel, de invasão de área verde no 

bairro. Fazendo uso da palavra à conselheira e secretaria 

Aline disse que, esse assunto, já foi pauta de discussão há 

tempos, no conselho, e que os invasores da referida área 

verde na época, alguns foram retirados e realocados no CDHU 

da Vila Maria, mas apareceram novos invasores que ocuparam 

a área verde novamente. No final do ano passado foram 

enviadas notificações aos invasores e dado prazo para 

saírem, mas o funcionário que realizou esse serviço ocupava 

cargo em comissão de Assistente de Fiscal Ambiental e foi 

dispensado no final do governo passado, e não há outro no 

lugar e então, foi cobrada a fiscalização sobre o andamento 

do processo, mas disseram que “área verde” é assunto 

ambiental” e a competência da fiscalização é mais voltada 

para o Código de Postura. Disse ainda que a situação está 

bastante complexa, pois o setor de meio ambiente permanece 

sem Diretor e não possuí funcionário concursado para atuar 

nessa área, mas, quem responde pelo setor é o Secretario, e 

informa que a sua função hoje no setor desde o começo do 

ano é de engenheira agrônoma e interlocutora do município 

Verde Azul, mas vê a necessidade de resolver essa situação 

fazendo um levantamento de todas as áreas verdes do 

município, mas os fiscais concursados do município tem 

dificuldade de assumir essa responsabilidade que não é 

fácil de resolver, pois as pessoas que estão nestas áreas, 

nem sempre são amigáveis ou estão dispostas a conversarem, 
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há de ter todo um preparo e pessoas certas para fazer. 

Fazendo uso da palavra o presidente disse que esse assunto 

voltará na pauta da próxima reunião, mas que é importante 

procurar saber o que está acontecendo nessas áreas verdes 

do município e pensar onde o Comdema pode atuar para ajudar 

o município em alguma ação. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A 

reunião foi encerrada as 15h20.  

 


