
ATA DE NÚMERO 26. DATA, HORA E LOCAL: Realizou – se no dia nove (9) de novembro de 

2016, às 14h00, na sala de reuniões do Centro Municipal de Convenções “Joel Humberto Landim 

Stori”, praça Cunha Bueno, cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA , instituído pela 

Lei Municipal nº 3.799 de 14 de junho de 2013. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior 

(05/10/16) e aprovada sem alterações. Fazendo uso da palavra o senhor Reinaldo José Daniel 

Junior falou que a parceria criada para a proteção da fauna silvestre local entre a Prefeitura, 

Fibria e o Instituto Flora Vida está na fase de montagem do Plano de Trabalho  e da equipe que 

fará treinamento com os técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS da 

Flora Vida. A capacitação vai mostrar como proceder, desde a primeira abordagem ao animal, 

como manuseá-lo corretamente sem feri-lo, até o encaminhamento para recuperação, nos casos 

de animais debilitados. Os animais feridos serão encaminhados ao CRAS, que responderá pela 

recuperação e devolução à natureza. O presidente Paulo Fernandes de Moraes deu boas vindas 

aos membros do Comitê Municipal de Combate à Dengue que a pedido do Comitê participaram  

pela primeira vez em reunião neste conselho. Fazendo uso da palavra a presidente do Comitê a 

senhora Crislaine Domingas Lopes passou a tratar assuntos referentes ao combate da Dengue 

onde deliberou nos seguintes termos: a) foi liberado o local para recebimento de pneus 

inservíveis no barracão localizado na Secretaria Municipal de Obras; b) Exposições, mutirões de 

vistoria, panfletagens, ações educacionais nas unidades de ensino e capacitação de 

multiplicadores estão entre as ações programadas pela Prefeitura para a Semana Nacional de 

Mobilização contra o Aedes aegypti, que acontecerá entre os dias 21 e 26 de novembro. Um 

cronograma de atividades foi definido para esta semana, com o objetivo de reforçar a mobilização 

da população contra o mosquito, responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya. Os 

agentes Sanitários estarão engajados na campanha e devem promover ações junto às 

comunidades nas quais estão inseridas. E por fim a senhora Crislaine Domingas Lopes 

agradeceu a presença de todos convidando para participarem da próxima reunião do Comitê que 

acontecerá no dia 07/12/16 no Cento de Saúde I e encerrou dizendo que o problema é mais 

grave do que se possa imaginar e a única solução é eliminar o mosquito a partir da organização 

de mutirões, pois o combate ao Aedes aegypti depende de todos. Cada um deve cuidar de seu 

imóvel, fazendo a vistoria dos jardins, vasos e materiais que possam acumular água e fazer o 

descarte de lixo e entulho de maneira correta, em locais adequados, nunca em calçadas ou 

terrenos públicos ou privados. Voltando a fazer uso da palavra o presidente do Comdema,  Paulo 

Fernandes de Moraes agradeceu a presença de todos, e, como mais nada foi tratado, deram-se 

por encerrados os trabalhos desta reunião ás 15h30.  

 

 

 


