
 

Ata nº 80 

ATA DA 80ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia nove (09) de setembro 

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 e 

Beatriz de Mello Beisiegel. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Conselheiros - Mario Alberto 

Masedo Moretto, Gilson Eduardo Kurtz Carvalho Lopes, Paulo 

Henrique da Silva Queiroz e Claudio Roberto Pupo Lins dos 

Santos. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO: 

Representante da Secretaria de Planejamento, Sabesp e IAC. 

VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: 

Representante da ACAMAR, Sindicato Rural de Capão Bonito e 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capão Bonito. DEMAIS 

PRESENÇAS: Senhor Adalberto de Almeida Mendes, funcionário 

municipal da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio 

Ambiente - SAOMA e o senhor Antonio Carlos Arruda, 

funcionário da SABESP. PAUTA DO DIA: 1) Aprovação da ata 

https://mett.google.com/
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anterior (05/08/2021). 2) Apresentação do Plano de Metas    

enviados para o Programa Município Verde Azul – PMVA 2021, 

com Aline Erika Hori, interlocutora do Município Verde 

Azul. 3)Participação de funcionários municipais nas Câmaras 

Técnicas do Comitê de Bacias Hidrográficas. 4)Aprovação de 

Deliberações (enviadas previamente por e-mail) . 5) 

Apresentação do cronograma de previsão da manutenção e de 

substituição de toda a frota municipal e terceirizada com 

Adalberto Mendes, suplente do Município Verde Azul e 

6)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 14h05 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: Fazendo uso da palavra a 

secretária Aline fez a leitura da ata nº 79 (05/08/2021) 

que foi aprovada sem observações. Em seguida o presidente 

Mario passou para a 2ª pauta do dia: foi cedida a palavra 

para a Interlocutora do Programa Município Verde Azul, 

conselheira Aline, que deu inicio a apresentação iniciando 

com pontuação (88,6) da última certificação conquistada 

pelo município e na sequência apresentou as principais 

ações realizadas nas diretivas pelo município no ciclo 

ambiental proposto pelo programa, de setembro de 2019 à 

setembro de 2021: Em Esgoto Tratado – Plano municipal de 
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saneamento, visita à Estação de Tratamento de Esgoto 

Sanitário, laudo de análise e Fornecimento do Relatório 

Gerencial de Desempenho da Operadora emitida pela Sabesp. 

Em Resíduos Sólidos – Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, 

Programa de coleta seletiva realizado pela Cooperativa de 

Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMAR), 

automonitoramento da destinação final de resíduos sólidos 

domésticos no Aterro Sanitário e ação de descarte 

ambientalmente correto de pneus inservíveis. Em 

Biodiversidade: Pagamento por serviços ambientais, criação 

do Conselho Municipal do Bem Estar e Proteção Animal 

(COMBEPA)e curso de animais peçonhentos pelo SENAR. Em 

Arborização Urbana: Plano municipal de arborização urbana 

do município, produção da cartilha de arborização urbana e 

sua publicação, implantação de piloto de floresta urbana na 

Avenida Amazonas, cadastro de árvores do município, 

realização de curso de podas em alturas e produção de mapa 

do cálculo da cobertura vegetal do perímetro urbano. 

Município Sustentável: foram realizadas ações incentivando 

a implantação de luminárias de LED nas ruas junto a 

população e setor publico, compras sustentáveis na 

administração, levantamento das fontes geradoras, 

quantidade de energia elétrica consumida pelo município e 

instalação modelo de escola sustentável: Yolanda Marchetti 

Balsevicius.  Em Gestão das Águas: Nascente modelo 

municipal localizada no Jardim Santa Isabel, visita à 
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estação de tratamento de Água e laudo da qualidade da água 

bruta emitido pela Sabesp. Em Qualidade do Ar: Avaliação de 

fumaça preta nos veículos a diesel da frota municipal e 

terceirizada com aplicação de adesivo de aprovado, formação 

de brigada municipal, participação em treinamento oferecido 

pelo Corpo de Bombeiros para brigadistas sobre prevenção e 

combate a incêndios em coberturas vegetais e mapeamento 

atualizado e comentado das ocorrências de queimadas no 

município.  Em Estrutura e Educação Ambiental: a estrutura 

ambiental é composta por estrutura de primeiro escalão, 

possuí norma legal de nomeação dos responsáveis, 

fiscalização ambiental municipal, locais e divulgação de 

banco de dados ambientais no site oficial do município. Em 

Conselho Ambiental: Conselho Municipal de Conservação e 

Defesa do Meio Ambiente deliberativo e consecutivo e sua 

regulamentação com Regimento Interno, ato administrativo  

do prefeito nomeando os membros do conselho através  do 

decreto municipal e documentos de convocação para reuniões 

ordinárias e atas assinadas das respectivas reuniões. Em 

Uso do Solo: Plano municipal de controle de erosão com 

aprovação na câmara de vereadores, ações de controle de 

erosão em estradas, mapeamento relativo as áreas de 

mineração do município, contaminação de solo e processos 

geodinâmicos. E em seguida aproveitando a sequencia da 

apresentação, a interlocutora pediu para antecipar 5ª pauta 

do dia que foi cedida a palavra para o suplente da 
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Interlocutora do Programa Município Verde Azul, senhor 

Adalberto, que deu inicio a apresentação do cronograma de 

previsão da manutenção e de substituição da frota 

municipal. Falou que na prefeitura existe dificuldades para 

seguir um cronograma de manutenções corretivas desde o 

momento de aquisição dos veículos e que através do Programa 

Município Verde Azul, foi encaminhado uma planilha, 

solicitando aos responsáveis de cada setor, o cronograma de 

previsão de substituição e manutenção da frota municipal. 

Segundo dados enviados pelo responsável da frota municipal, 

a prefeitura de Capão Bonito atualmente possuí uma frota 

com cerca de 193 veículos, que foram adquiridos, entre os 

anos de 1974 a 2020 e  que estão distribuídos entre os 

vários setores do município, dentre os veículos, o mais 

velho tem (47) anos e o mais novo, (1) ano, as maiores 

quantidades de veículos adquiridos foram entre os períodos 

de 2009/2014 com (11) veículos e 2018/2019, com (29) 

veículos e por fim foram apresentadas algumas publicações 

de aquisições de novos veículos, caminhões e máquinas ao 

longo do tempo. A seguir voltando a fazer uso da palavra a 

interlocutora finalizou, dizendo que toda essa documentação 

deverá ser entregue ao programa até o dia 19/09/2021 e se 

colocou a disposição para as dúvidas e os questionamentos 

dos conselheiros. Fazendo uso da palavra o presidente 

solicitou cópia do relatório apresentado, que será 

encaminhado por email. Fazendo uso da palavra o conselheiro 
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Gilson parabenizou os interlocutores do programa, pelas 

ações realizadas no município e perguntou, como o conselho, 

poderia fazer, para ajudar aumentar a pontuação no 

programa. A interlocutora disse, que além da diretiva 

conselho, os conselheiros podem atuar em todas as 

diretivas, junto com o município no desenvolvimento das 

propostas e diagnósticos das demandas que existem no 

município e que a ajuda de todos seria muito bem vinda. Em 

seguida fazendo uso da palavra, o presidente pediu para 

adiantar também a 4ª pauta do dia, temendo findar o prazo 

de tempo gratuito de 1 hora da plataforma do Google meet e 

passou para a aprovação das resoluções que foram propostas 

pela prefeitura, e enviadas, previamente por email, para 

análise e parecer dos conselheiros. Após o debate de alguns 

conselheiros e procederem algumas alterações, o conselho 

decide: aprovar a resolução, que dispõe que as reuniões do 

COMDEMA, inclusive as do plenário, poderão se realizar em 

meio virtual, enquanto perdurar o contexto de pandemia e 

aprovar a resolução que dispõe sobre a prioridade de 

abastecimento com combustível etanol de todos os veículos 

oficiais da frota municipal tipo flex. Em seguida passou 

para a 3ª pauta do dia: a secretaria Aline, informou que na 

atual composição das câmaras técnicas do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Alto Paranapanema – CBH ALPA há uma boa 

representatividade do município de Capão Bonito nas câmaras 

técnicas. Na câmara técnica de educação ambiental, Aline 
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(prefeitura), na câmara técnica de saneamento e águas 

subterrâneas, Rodrigo (Prefeitura), na câmara técnica de 

planejamento e institucional, Cristiano (ACAMAR) e na 

câmara técnica de assuntos institucionais e educação 

ambiental, Paulo Henrique (ONG IDEAS) e por fim fez um 

comentário da última reunião em que foi discutido o cenário 

da atual crise hídrica que está afetando nossa bacia. 

Fazendo uso da palavra o conselheiro Paulo Henrique falou 

da situação da crise hídrica da região do Paranapanema, e 

que as reuniões da sala de situação vêm acontecendo 

semanalmente, avaliando a situação de cada um dos 

reservatórios que compõe a bacia do rio Paranapanema devido 

à redução dos volumes armazenados na usina hidrelétrica de 

Jurumirim com chuvas e vazões abaixo do esperado. Fazendo 

uso da palavra o representante da Sabesp foi acionado pelo 

conselheiro Gilson, para se manifestar sobre a situação da 

captação de água de Capão Bonito. O representante da SABESP 

informou que são captados 110 litros/segundos na vazão do 

rio que, em condições normais chega a 5 

mil/litros/segundos. Disse que maior dificuldade está em 

alguns pontos da zona rural (Ferreira das Almas e Taquaral 

Abaixo), onde a captação é feita em pequenos mananciais, 

necessitando fazer abastecimento com água de outro lugar e 

por fim perguntou se no município existe algum projeto de 

conservação de nascentes. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Paulo Henrique disse que o IDEAS desde 
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2007/2008, iniciou um processo de recuperação de áreas de 

preservação permanente – APP e reserva legal – RL, que foi 

uma compensação ambiental da ampliação da mina de calcário 

da antiga fábrica de cimento Ribeirão. Nesse projeto foram 

plantados 250 hectares em áreas de APP e RL de Capão 

Bonito, Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo, Taquarivaí e 

Buri com foco nas propriedades particulares, com os 

plantios convencionais e agroecologia. Com a crise, em 

agosto de 2017, a fabrica finalizou as operações e houve a 

pausa do projeto, ficando os últimos dois anos somente a 

realização das manutenções. O conselheiro disse que está 

aguardando o retorno de recursos financeiros, tendo em 

vista que esta compensação foi um condicionante de licença, 

contemplando o plantio de 411 hectares. Em seguida passou 

para a 6ª pauta do dia: A conselheira Aline solicitou aos 

conselheiros para acessarem o chat para preencher a lista 

de confirmação de presença. Fazendo uso da palavra o 

conselheiro Ezer, fez um convite a todos que no dia 21 de 

setembro estará fazendo o transplante de árvores na praça 

próximo a Fatec. Fazendo uso da palavra o presidente Mario, 

fez um agradecimento a todos os membros do conselho que 

fizeram parte dessa composição que se encerra hoje, última 

reunião desse grupo e que todos realizaram um ótimo 

trabalho ambiental para o município, sempre caminhando na 

mesma direção, dando parabéns a todos. O conselheiro Gilson 

também cumprimentou a parte de apoio técnico do conselho, a 
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conselheira Aline e o senhor Adalberto, que deram todo o 

suporte necessário para o bom andamento dos trabalhos do 

Conselho. Em seguida passou ser transcrita na íntegra a ata 

da reunião com as entidades da Sociedade Civil e Poder 

Público, referente ao chamamento público para composição do 

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente 

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

2023. “Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto de 2021, 

as 10h00 no auditório do Instituto de Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável - IDEAS, sito Avenida Dr. Péricles de 

Freitas, nº 156, Terras do Embiruçu, município de Capão 

Bonito, reuniu-se com representantes de entidades da 

sociedade civil e poder público, visando o atendimento do 

decreto municipal nº 103 de 21 de julho de 2021 da eleição 

a que dispõe o artº 4º da lei municipal 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, para o biênio setembro de 2021 a setembro de 

2023. A reunião foi moderada pela senhora Aline Erika Hori, 

engenheira Agrônoma e pelo senhor Adalberto de Almeida 

Mendes, ambos os funcionários da Secretaria Municipal de 

Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Inicialmente os 

representantes das entidades foram previamente inscritos e 

cadastradas junto à Secretaria de Agropecuária, Obras e 
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Meio Ambiente. Em seguida, a moderadora procedeu à leitura 

das regras da reunião: A eleição tem o objetivo de 

preencher os assentos de 14 (catorze) membros e respectivos 

suplentes, garantindo a paridade e equidade: 7 (sete) 

representando o Poder Público, indicado pelo poder Público, 

vinculados pelas Secretarias Municipais, Câmara Municipal, 

Entidades do Poder Judiciário sediado no Município, Órgãos 

Públicos da Administração Federal e Estadual presentes no 

município e  7 (sete) representando a Sociedade Civil 

Organizada indicado 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). Caso haja mais de uma entidade 

pleiteando a vaga de determinado segmento, será buscado o 

consenso entre as entidades que terão um tempo para tal 

finalidade. Caso tenha mais de uma entidade pleiteando a 

vaga de determinado segmento poderá ser escolhido via 

consenso prioritariamente, ou em votação da plenária, uma 

entidade para ser titular e outra entidade para ser 

suplente. Caso não haja o consenso serão utilizados os 

seguintes critérios para desempate: Entidade que tenha ação 

ou projeto na área de abrangência do município. Entidade 

com maior representatividade de associados. Entidade mais 

antiga. Caso os critérios acima não sejam suficientes à 

plenária votará e a entidade com maioria simples será 
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considerada vencedora. Poderá ser avaliado e acordado com a 

plenária um prazo para a complementação de documentação das 

entidades se for necessário. Em seguida houve espaço para a 

apresentação das entidades e apresentar dúvidas ou 

manifestações.   Deu-se então início ao momento de eleição 

das entidades não governamentais e em seguida o do poder 

público que ocuparão as vagas do conselho. A moderadora 

ressaltou que a vaga de titular e de suplente podem ser 

ocupadas por entidades diferentes desde que haja acordo. A 

moderadora esclareceu que em caso de segmento com apenas 

uma entidade representante, esta ficará com as vagas de 

titular e suplente. A eleição prosseguiu e houve consenso 

dos representantes para a definição de titular e suplente 

de cada entidade e o resultado foi o seguinte: a) sete (7) 

entidades representando a Sociedade Civil: Cooperativa de 

Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capão 

Bonito (titular e suplente), Ordem dos Advogados do Brasil/ 

142ª Subseção de Capão Bonito (titular e suplente), Rede 

Regional de Cidadania Ativa (titular e suplente), Suinã - 

Instituto Socioambiental (titular e suplente), Associação 

Ecoar Florestal (titular e suplente), Associação dos 

Engenheiros de Capão Bonito (titular e suplente), Instituto 

de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (titular e 

suplente); b) sete (7) entidades representando o Poder 

Público: Fundação Florestal/ Unidade Parque Estadual 

Nascentes do Paranapanema (titular e suplente), Companhia 



 

Ata nº 80 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de Capão Bonito 

(titular e suplente), Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade / Floresta Nacional de Capão Bonito 

(titular e suplente), Faculdade de Tecnologia de Capão 

Bonito (titular e suplente), Instituto Agronômico/Unidade 

de Pesquisa  e Desenvolvimento de Capão Bonito (titular) e 

Secretaria Municipal de Educação (suplente), Secretaria 

Municipal de Planejamento (titular) e Secretaria Municipal 

de Saúde (suplente) e Secretaria Municipal de Agropecuária, 

Obras e Meio Ambiente (titular e suplente). Para finalizar 

a reunião, a  moderadora informou que cada entidade deverá 

enviar até o dia 04/09/21 a indicação do membro titular e o 

seu respectivo suplente de cada entidade, para a confecção 

do decreto municipal contendo os membros do próximo biênio 

e avisou que a posse do referido conselho gestor 

provavelmente deverá ocorrer no final do mês de setembro, e 

todos serão formalmente convidados. Por último a 

moderadora agradece a participação dos representantes das 

entidades. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais a tratar a 

reunião foi encerrada, as 10h30. Para constar eu, Adalberto 

de Almeida Mendes, lavrei a presente ata que também vai 

assinada pelos representantes das entidades presentes à 

reunião”. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais a tratar, a 

reunião foi encerrada as 15h20.  

 


