
 

Ata nº 85 

ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E 

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

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se dia três (03) de fevereiro 

de 2022, 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. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA 

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

Mello Beisiegel; Antonio Carlos Arruda, Vera Lúcia 

Nishijima Paes de Barros e Adriano Fabbri Oliveira. 

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: Paulo 

Henrique da Silva Queiroz (Presidente); Mario Alberto 

Masedo Moretto, Marli Cristina dos Reis Nascimento; Maria 

Eduarda Lara Fernandes e Gilson Eduardo Kurtz Carvalho 

Lopes. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO: Secretaria 

Municipal de Planejamento/Vigilância Epidimiológica e 

PENAP. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: 

Associação dos Engenheiros de Capão Bonito e ACAMAR.  PAUTA 

DO DIA: 1. Aprovação da ata anterior (13/01/2022) 2. 

Apresentação do calendário anual de reuniões. 3. 

Apresentação de propostas de temas a serem trabalhados 

pelas Câmaras Técnicas. 4. Assuntos Diversos. QUORUM: 

Havendo conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2° 

https://mett.google.com/
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do artigo 17 do Regimento Interno – RI, o presidente Paulo 

Henrique da Silva Queiroz, declarou aberta em primeira 

chamada, as 14h07, 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: 

APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES. A secretária 

Aline informou que passará no grupo de WhatsApp, o 

calendário anual das reuniões do COMDEMA e que também 

publicará na imprensa local para divulgação. 3ª PAUTA DO 

DIA: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE TEMAS A SEREM TRABALHADOS 

PELAS CÂMARAS TÉCNICAS. A discussão da pauta iniciou com a 

reapresentação das entidades em suas respectivas Câmaras 

técnicas e foi solicitado aos conselheiros sugestões de 

temas para serem trabalhados por cada Câmara. Com o uso da 

palavra, a secretária e conselheira Aline sugeriu que a 

Câmara Técnica de Educação Ambiental realizasse um trabalho 

com calendário anual tanto no ensino formal, quanto no 

informal. Com o uso da palavra, o conselheiro e presidente 

Paulo informou que o IDEAS estará trabalhando no Plano 

Municipal de Mata Atlântica (PMMA) pelo Projeto Planos da 

Mata, e que a participação do COMDEMA será essencial nas 

etapas da elaboração. Com o uso da palavra, a conselheira 

Beatriz, do ICMBio, que faz parte da Câmara Técnica de 

Restauração ecológica e arborização urbana sugeriu um 
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trabalho focado na situação das nascentes urbanas, com o 

objetivo de recuperação dessas áreas. O presidente Paulo 

comunicou que um dos principais focos da elaboração do PMMA 

é a arborização e a situação das Áreas e Preservação 

Permanente na área urbana. Com o uso da palavra, o 

conselheiro Gilson sugeriu que o Conselho atuasse junto com 

o Poder Público, a elaboração de uma política de 

licenciamento municipal, evitando que questões ambientais 

que surgem no município sejam resolvidas somente pelos 

órgãos estaduais. A conselheira Aline, da Divisão de Meio 

Ambiente informou que hoje a Divisão não possui estrutura 

de funcionários suficiente para atuarem no licenciamento 

ambiental proposto. O presidente Paulo sugeriu uma cartilha 

educativa informando os passos e as exigências ambientais 

em relação à instalação de qualquer empreendimento dentro 

do município. A conselheira Vera, do IAC, propôs uma 

reunião da Câmara Técnica de Conservação de Água e Solo 

para definir os pontos a serem trabalhados. Por fim, o 

presidente Paulo solicitou a opinião dos conselheiros em 

relação à coordenação de cada Câmara, se seria fixa ou de 

acordo com a demanda. O conselheiro Gilson sugeriu que 

todas as Câmaras fossem coordenadas pela Secretaria de 

Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. A conselheira Aline 

informou que apenas dois funcionários da Secretaria fazem 

parte do Conselho, e o ideal seria que os mesmos apoiassem 

duas Câmaras, sendo elas a CT de Educação Ambiental e a CT 
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de Restauração ecológica e arborização urbana, e sugeriu 

que a CT de Conservação de Água e Solo fosse coordenada 

pelo conselheiro Rodrigo Bloes da Secretaria de 

Planejamento e a CT de Saneamento Básico fosse coordenada 

pelo conselheiro Cristiano Ferreira da ACAMAR; porém ambos 

não se encontravam na reunião para a decisão naquele 

momento. 4. ASSUNTOS DIVERSOS. Com o uso da palavra, o 

conselheiro Adriano da FATEC fez sua apresentação, 

colocando-se a disposição do conselho e quis saber se há 

uma orientação ambiental por parte da prefeitura às 

industrias, dando como exemplo as oficinas mecânicas e 

postos de gasolina. A conselheira Aline reforçou a falta do 

fiscal ambiental no setor que cumpriria o papel 

fiscalizador-educador e que, portanto, no momento esse 

trabalho não estava sendo realizado. ENCERRAMENTO DA 

REUNIÃO: A reunião foi encerrada às 14h51 pelo presidente 

Paulo Queiroz.  

 


