
ATA DE NÚMERO 41 deste livro e a segunda deste ano. DATA, HORA E LOCAL: 1 
Realizou-se no dia sete (07) de fevereiro de 2018, às 14h00, no Centro de 2 
Convenções Joel Humberto Landim Stori, cidade de Capão Bonito, Estado de São 3 

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

2013. Compareceram os (as) Conselheiros (as): Aline Erika Hori (Secretária), Pedro 6 
Amâncio Mendes Filho, João Francisco de Queiroz Filho, Rodrigo Brandini 7 
Blóes, Vera Lúcia N. Paes de Barros, Ezer Dias de Oliveira, Isabela Baroni 8 
Stocco, Cláudio Roberto Pupo Lins dos Santos, Alcides Sonvesso e Antonio 9 
Reinaldo da Cruz. DEMAIS PRESENÇAS: Wainer Orlandin e Mauro Martins de 10 

Campos. Constavam na Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata anterior (10/01/18); 2. 11 
Apresentação do Projeto de Compensação de supressão de árvores nativas com a 12 
Empresa Coli de Almeida Camargo Imóveis SPE. Ltda; 3. Apresentação do pedido de 13 
corte de árvores da APAE; 4. Definição do modelo de requerimento para corte de 14 
árvores; 5. Assuntos diversos. AUSÊNCIA DO PRESIDENTE: Conforme artigo 8°, 15 

parágrafo 2 do regimento interno, a sessão foi presidida pelo membro de maior idade 16 
presente na plenária. QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme 17 
parágrafo 2 do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor Pedro Amâncio Mendes 18 

Filho declarou aberta a presente sessão do exercício setembro 2017 à setembro 19 
2019. Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: Foi feita a leitura da ata da 20 
reunião do dia 10/01/2018 que foi aprovada sem alterações pelos presentes. Passou-21 
se ao 2º ponto da ordem do dia: Apresentação do Projeto de Compensação de 22 

supressão de árvores nativas com a Empresa Coli de Almeida Camargo Imóveis SPE. 23 
Ltda. Os representantes da Empresa apresentaram o projeto de compensação das 24 

árvores a serem suprimidas no loteamento localizado no Bairro Nova Capão Bonito, 25 
denominado Recanto das Paineiras III que propõe um parque linear na Área de 26 

Preservação Permanente e entorno próxima ao loteamento. Todos concordaram com 27 
a implantação do Projeto. Foi informado pela secretária Aline que o Termo de 28 

compensação estaria no setor de protocolo da prefeitura em poucos dias. Após, 29 
passou-se ao 3º ponto da ordem do dia: Apresentação do pedido de corte de árvores 30 

da APAE. A diretora de Meio Ambiente, Aline Erika Hori apresentou um pedido de 31 
corte no espaço utilizado pela APAE para fins de projeto de duas quadras society que 32 
tem o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. Os conselheiros analisaram o 33 

pedido e aprovaram o corte de 10 árvores. Em seguida passou-se para o 4º ponto da 34 
ordem do dia: 4. Definição do modelo de requerimento para corte de árvores. A 35 

diretora Aline solicitou um prazo maior para apresentar o modelo, uma vez que ainda 36 
não estava finalizado. Todos os presentes concordaram. Em seguida passou-se para 37 
o 5º ponto da ordem do dia: Assuntos diversos. Com a palavra, o Conselheiro Rodrigo 38 

da Secretaria de Planejamento apresentou um pedido do Prefeito municipal para o 39 
COMDEMA solicitando Licença ambiental para a regularização do Distrito Industrial, 40 
Comercial e Serviços de Capão Bonito. Após algumas discussões, os presentes 41 

entenderam que o COMDEMA não poderia emitir esse tipo de licença por ser de 42 
responsabilidade do órgão Estadual. Foi solicitado esclarecimentos sobre o assunto.  43 
Nada mais havendo para ser discutido na ordem do dia, o senhor Pedro Amâncio 44 
Mendes Filho agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão.  45 

 


