
ATA DE NÚMERO 32. DATA, HORA E LOCAL: Realizou-se no dia sete (07) de junho de 2017, 

às 14h30, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 

rua Rio Grande do Sul, 164, bairro Bela Vista, 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. A ata da sessão 

anterior (03/05/17) foi lida e alterada na linha 22, onde se lê: “... dia 05/05/17 ... ” leia-se “ ... 

05/04/17 ... ” e não havendo mais nenhuma alteração , a ata foi aprovada. Fazendo uso da 

palavra a Engenheira Agrônoma Aline Erika Hori, representante da prefeitura municipal no 

Comitê, disse que os recursos para os próximos anos foram definidos com prioridades para 

estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, proteção de mananciais, obras 

de erosão em zona rural e cadastro de irrigantes; não haverá mais prioridades com obras 

relacionadas a resíduos sólidos, o qual Capão Bonito apresentou projeto e foi deliberado na 

primeira fase, não sabemos se será aceito, pois há uma discussão de que o financiamento 

deveria ser feito com recursos do FECOP ou FUNASA. Tendo em vista que prefeitura realizou 

convênio de cooperação mútua entre o município de capão bonito e a associação Reciclanip com 

o objetivo de desenvolver ações conjuntas e integradas, visando a proteger o meio ambiente 

através da destinação ambientalmente adequada dos pneumáticos inservíveis com a criação do 

ponto de coleta de pneus inservíveis, localizado à Rua 14 s/n, Jardim Santa Izabel e também 

realizou contrato e com a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Capão Bonito – ACAMAR para prestação de serviços de coleta, triagem, beneficiamento primário 

da fração seca dos resíduos sólidos, transporte de resíduos recicláveis  e reaproveitáveis 

domiciliar, comercial e industrial, em áreas previamente estabelecidas na modalidade porta a 

porta e visando atender  exigência para pontuação na Diretiva Conselho Ambiental do Programa 

Município Verde Azul, onde os conselhos de meio ambiente devem criar resoluções, e conforme 

art. 2º, inciso I da Lei  Municipal 3.799 de 14 de junho de 2013 que “compete ao conselho 

estabelecer as diretrizes básicas da Política  Municipal de Meio Ambiente visando a sua 

sustentabilidade e que compete ao conselho normas  de prevenção, controle  e monitoramento  

do meio ambiente”, o Diretor de Meio Ambiente solicitou a criação de resolução sobre a 

destinação ambiental correta dos pneus inservíveis e a obrigatoriedade de coleta seletiva no 

município de Capão Bonito. Após a manifestação dos conselheiros, o presidente do conselho 

sugeriu a criação de uma comissão técnica para estudo da proposta. Em seguida foi aprovada a 

criação da comissão técnica sendo representada pelos (as) conselheiros (as) Walmir, Adalberto, 

Pedro, Mario, Fabiana e Calixto. Decidiu-se então que a comissão se reunirá no dia 28/06/17 ás 

14 horas na Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Nada mais a tratar foi 

encerrada a sessão.  

 


