
 

Ata nº 84 

ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE - EXERCÍCIO 09-2021/09-2023 

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se no dia (14) de janeiro de 

2022, com início às 14h15, no Instituto de Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável (IDEAS), situado na Avenida Doutor 

Péricles de Freitas, 156 – Capão Bonito, SP, 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. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA 

DO PODER PÚBLICO: Aline Erika Hori (Secretária); Beatriz de 

Mello Beisiegel; Cláudia Cristina Ferreira e Thiago Borges 

Conforti. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA: Mario Alberto Masedo Moretto; Cristiano Elias 

Ferreira; Joice Santos Franciscatte; Maria Eduarda Lara 

Fernandes e Paulo Henrique da Silva Queiroz (Presidente). 

VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO: FATEC, IAC/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e SABESP. VERIFICAÇÃO DE 

AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: ASSOCIAÇÃO DOS 

ENGENHEIROS DE CAPÃO BONITO e REDE REGIONAL DE CIDADANIA 

ATIVA. PAUTA DO DIA: 1. Aprovação da ata anterior 

(02/12/2021)2. Demandas ACAMAR. 3. Informes gerais da 

Divisão de Meio Ambiente. 4. Assuntos Diversos. 5. 

Fechamento. QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, 

conforme parágrafo 2° do artigo 17 do Regimento Interno - 
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RI o presidente Paulo Henrique da Silva Queiroz, declarou 

aberta em primeira chamada, às 14h15, a sessão do exercício 

setembro 2021 a setembro 2023, dando boas vindas a todos. 

1ª PAUTA DO DIA: LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ATA que foi 

enviada previamente aos conselheiros foi aprovada por todos 

os conselheiros com a dispensa da leitura. 2ª PAUTA DO DIA: 

DEMANDAS ACAMAR: Com a palavra, o representante da ACAMAR, 

Cristiano Ferreira relatou sobre a prestação de serviços da 

ACAMAR para o município, que assim como outras 

instituições, prestam um serviço para suprir o déficit do 

poder público em suas obrigações. Deste modo, solicitou um 

pagamento justo pelos serviços prestados, a regulamentação 

da Lei Municipal 4651/2019 que estabelece a obrigatoriedade 

de separação dos resíduos sólidos e a fiscalização dos 

estabelecimentos que trabalham com recicláveis, porém 

muitas vezes sem alvará de funcionamento e com trabalho 

infantil. Após algumas discussões, definiu-se que a 

regulamentação da Lei Municipal 4651/2019, incluindo a 

fiscalização dos estabelecimentos de resíduos recicláveis 

seria trabalhada dentro da Câmara Técnica de Saneamento 

Básico do COMDEMA. 3ª PAUTA DO DIA: INFORMES GERAIS DA 

DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE: A conselheira Aline, da 

Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente informou 

que houve o desligamento do Diretor de Meio Ambiente, Eric 

Vaz, no início de 2022, ficando o cargo vago desde então. 

Questionada pelos conselheiros sobre a atual composição da 
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Divisão de Meio Ambiente, a mesma informou que hoje a 

Divisão conta com 2 engenheiros agrônomos, 2 técnicos 

agropecuários e 4 auxiliares de serviços diversos, e que 

além do diretor, há uma necessidade urgente na Divisão do 

fiscal ambiental e do assistente de fiscal ambiental, sendo 

o primeiro, com necessidade de inclusão no próximo concurso 

público e o segundo, ocupado no momento por um funcionário 

em outra função. Após algumas discussões, definiu-se que 

permanecendo a situação após o primeiro mês do ano, o 

COMDEMA se posicionará para apoiar a Divisão de Meio 

Ambiente na ocupação das respectivas funções vagas. 4ª 

PAUTA DO DIA: ASSUNTOS DIVERSOS: O conselheiro da ACAMAR, 

Cristiano Ferreira, sugeriu que as reuniões do COMDEMA 

fossem realizadas nas sedes das instituições integrantes do 

COMDEMA. O conselheiro Mário considerou que manter um local 

fixo para as reuniões facilita a participação, mas que 

seria interessante que as instituições que tenham interesse 

de sediar a reunião se manifestassem. Ficou definido que a 

próxima reunião presencial será realizada na sede da 

ACAMAR. O presidente Paulo Queiroz informou que de acordo 

com a situação sanitária da covid 19, as próximas reuniões 

poderão ser no formato online. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A 

reunião foi encerrada às 15h15 pelo presidente Paulo 

Queiroz.  

 


