
ATA DE NÚMERO 40 deste livro e a primeira deste ano. DATA, HORA E LOCAL: 1 
Realizou-se no dia dez (10) de janeiro de 2018, às 14h00, no Centro de Convenções 2 
Joel Humberto Landim Stori, cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo, a reunião 3 

ordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – 4 
COMDEMA, instituído pela Lei Municipal nº 3.799 de 14 de junho de 2013. 5 

Compareceram os (as) Conselheiros (as): Mário Alberto Masedo Moretto 6 
(Presidente), Aline Erika Hori (Secretária), Gilberto Augusto Rodrigues, Gilson 7 
Eduardo Kurtz, Cristiano Elias Ferreira, Rodrigo Brandini Blóes, Vera Lúcia N. 8 
Paes de Barros, Ezer Dias de Oliveira, Pedro Amâncio Mendes Filho, José 9 
Roberto Comeron, Paulo Henrique Queiroz, Cláudio Roberto Pupo Lins dos 10 

Santos e Alcides Sonvesso. DEMAIS PRESENÇAS: Reinaldo José Daniel Junior– 11 
Secretário Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Constavam na Ordem 12 
do Dia: 1) Aprovação da ata anterior (06/12/17); 2) Discussão da ata da Audiência 13 
Pública: Plano Municipal De Arborização e Inventário de Resíduos Sólidos 14 
Domiciliares e Proposta para gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de 15 

Capão Bonito; 3) Definição do modelo de requerimento para corte de árvores 4) 16 
Assuntos diversos. QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme 17 
parágrafo 2 do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor Presidente Mario Alberto M. 18 

Moretto, declarou aberta a presente sessão do exercício setembro 2017 à setembro 19 
2019, dando boas vindas a todos. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: 20 
Foi feita a leitura da ata da reunião do dia 06/12/2017. Solicitado pelo Presidente 21 
Mario Alberto Moretto e com aprovação de todos, no 3° ponto da ordem do dia:  22 

Apresentação do Projeto de regularização fundiária do Bairro São Pedro, onde lê-se 23 
“37 anos” na linha 40, leia-se “27 anos” e onde lê-se “há quase quatro décadas”, na 24 

linha 82, leia-se “há quase três décadas”. A pedido do conselheiro Cláudio Lins dos 25 

Santos, e com aprovação de todos foi acrescentada a seguinte informação ao 4° 26 
ponto da ordem do dia: Apresentação dos projetos da empresa Granova Prata: “Ao 27 
final da apresentação, o conselheiro Claudio Pupo Lins dos Santos solicitou o 28 

Memorial Botânico e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos 29 
apresentados”. Após as alterações, o assunto foi encerrado. Passou-se ao 2º ponto 30 

da ordem do dia: Discussão da ata da Audiência Pública: Plano Municipal De 31 
Arborização e Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares e Proposta para 32 
gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de Capão Bonito. A secretária do 33 

Conselho, Aline Erika Hori apresentou os principais pontos abordados na Audiência 34 
Pública que ocorreu no dia 02 de dezembro de 2017, às 09:00 na Câmara Municipal. 35 

No artigo 16 do  regimento interno da audiência consta que: “As deliberações, 36 
opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência pública ou 37 
dela decorrentes, serão encaminhadas para o Conselho Municipal de Conservação e 38 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, para aprovação e deliberações”. O 39 
representante da ACAMAR Cristiano Elias Ferreira apresentou algumas propostas 40 
para serem acrescentadas no Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares e Proposta 41 

para gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de Capão Bonito que 42 
valorizam e asseguram o desenvolvimento de cooperativas de reciclagem, mostrando 43 
como exemplo a importância para a cooperativa da recente contração da ACAMAR 44 
pela prefeitura. Após alguns questionamentos e discussões, o COMDEMA deliberou o 45 
acréscimo dos seguintes itens no Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares e 46 

Proposta para gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de Capão Bonito: 1. 47 
Pagamento a Cooperativa por Serviço Prestado de acordo com a produtividade; 2. 48 
Criar na Grade da Educação projetos periódicos de conscientização, sensibilização e 49 

atividades voltadas a Coleta Seletiva e a importância dos Catadores; 3. Criar um 50 
Fórum Permanente “Lixo e Cidadania” com diversos atores da Sociedade para 51 
promover discussão sobre os resíduos sólidos e os Catadores. Após a deliberação 52 
passou-se ao 3º ponto da ordem do dia: Definição do modelo de requerimento para 53 



corte de árvores. O conselheiro Claudio Pupo Lins dos Santos apresentou alguns 54 
modelos de requerimentos e avaliações de pedidos de corte e poda de árvores no 55 
município. Ficou decidido entre todos que a Divisão de Meio Ambiente, a partir desses 56 

modelos elaboraria um requerimento padrão para pedidos de corte e poda e uma 57 
ficha de avaliação do estado físico e fitossanitário das árvores para garantir uma 58 

melhor qualidade e padronização dos serviços. Em seguida passou-se para o 4º 59 
ponto da ordem do dia: Assuntos diversos. Com a palavra, o Secretário de 60 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente Reinaldo agradeceu a todos pelo apoio e 61 
relatou algumas conquistas do ano anterior pela Secretaria e pelo meio ambiente em 62 
geral como a conquista inédita de recursos estaduais para o Parque Estadual 63 

Nascentes do Paranapanema, a liberação pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos 64 
(FEHIDRO) de recursos para troca da manta da lagoa de chorume do aterro sanitário, 65 
recursos pelo SINCOV para compra de grade aradora/niveladora e plantadora de 66 
plantio direto, aquisição de escavadeira hidráulica pelo Desenvolve-SP e aquisição de 67 
um caminhão basculante. Citou também que foram arrumadas durante o ano de 2017, 68 

27 pontes e 320 km de estradas rurais e que a prefeitura conseguiu um recurso de 69 
R$1000.000,00 para infraestrutura e tapa buraco. Nada mais havendo para ser 70 
discutido na ordem do dia, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 71 

declarando encerrada a sessão.  72 
 


