1 ATA DE NÚMERO 50 deste livro e a décima primeira deste ano. DATA, HORA E
2 LOCAL: Realizou-se no dia dez (10) de outubro de 2018, às 14h00, na sala de
3 reuniões do Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDEAS, cidade de Capão
4 Bonito, Estado de São Paulo, a reunião ordinária do Conselho Municipal de
5 Conservação e Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, instituído pela Lei Municipal
6 nº 3.799 de 14 de junho de 2013. Compareceram os (as) Conselheiros (as):Isabella
7 Baroni Stocco, Gilson Eduardo Kurtz, Aline Erika Hori (Secretária), Mario Alberto
8 Masedo Moretto (Presidente), Vera Lúcia Nishigima Paes de Barros, Ezer Dias de
9 Oliveira Junior, Cristiano Elias Ferreira e Rodrigo Brandini Bloes. DEMAIS
10 PRESENÇAS: Senhor Alison Cesar Sudário de Freitas (conselheiro suplente), senhor
11 Adalberto de Almeida Mendes(funcionário municipal), senhor Reinaldo José Daniel
12 Junior (Secretario de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente).Constavam na Ordem
13 do Dia: 1. Aprovação da ata anterior (27/09/18);2.Aprovação do Projeto de ciclo faixa
14 apresentado pelo Engenheiro Rodrigo Brandini Bloes, da secretaria de Planejamento
15 de Capão Bonito; 3.Apresentação da lei municipal nº 4488/2018 que dispõe sobre a
16 regularização do plantio e reflorestamento de arvores exóticas no município de Capão
17 Bonito.QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme parágrafo 2 do
18 artigo 17 do Regimento Interno, o senhor presidente Mario Alberto Masedo Moretto,
19 declarou aberta a presente sessão do exercício setembro 2017 à setembro 2019,
20 dando boas vindas a todos.Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: Foi feita
21 a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 27/09/2018, que foi aprovada com a
22 seguinte alteração: na linha 07, onde se lê “...Compareceram os (as) conselheiros
23 (as): ...” acrescenteo conselheiro, “Alison César Sudário de Freitas...”.Em seguida o
24 presidente passou a palavra ao secretario municipal de Agropecuária, Obras e Meio
25 Ambiente, o senhor Reinaldo José Daniel Junior, que veio para dar explicações
26 sobre a aprovação da lei municipal sobre o reflorestamento de arvores exóticas no
27 município de Capão Bonito, que foi aprovada sem passar por este conselho. O
28 secretario, Reinaldo, inicialmente, pediu desculpas aos conselheiros por não
29 consulta-losantes da aprovação da referida lei, que foi alterada para adequa-lade
30 acordo com a lei federal 12.651/2012, uma vez que a lei municipal estava defasada,
31 deixando sua regulamentação a cargo do conselho de meio ambiente. Não havendo
32 questionamentos dos conselheiros o senhor Reinaldo finalizou a sua argumentação e
33 pediu licença para se retirar em virtude de consulta médica para a realização de uma
34 cirurgia. Em seguida o conselheiro Pedro pediu para fazer uso da palavra. Fazendo

35 uso da palavra, o conselheiro Pedro anunciou o seu desligamento junto ao
36 Comdema, em virtude da concessão de sua aposentadoria, adquirida depois de 35
37 anos de serviços prestados como funcionário público federal e por fim, muito
38 emocionado, agradeceu todos os conselheiros pelo convívio durante a sua
39 participação neste conselho.O senhor Reinaldo antes de sua retirada, também
40 agradeceu o conselheiro Pedro pelos serviços prestados junto a este conselho e
41 lembrou que o mesmo foi um dos fundadores do Comdema. O senhor presidente
42 também fez os agradecimentos ao conselheiro Pedro, que muito emocionado, pediu43 se para se retirar.Em seguida o presidente passou ao 2º ponto da ordem do dia: A
44 palavra foi cedida ao engenheiro da secretaria municipal de planejamento, o senhor
45 Rodrigo que fez aapresentação do projeto de ciclo faixaligando o bairro Vila
46 Aparecida pela Santos Dumont, entrando na Rua Altino Arantes, contornando a
47 rodoviária, entrando na Avenida Dona Nenê, virando na Avenida Péricles de Freitas
48 chegando até a Fatec e Etec. Após os conselheiros puderam verificar cada trecho
49 proposto, e entenderam,que no trecho da Avenida Dona Nenê, não há necessidade
50 de fazer a erradicação dos indivíduos arbóreos existentes no canteiro central, tendo
51 em vista que são espécies de porte pequeno que não haveria conflito entre o ciclista e
52 a ciclovia. Osconselheiros aprovaram o pré-projeto. Após a finalização do Projeto
53 Técnico pela Prefeitura, os conselheiros solicitaram que o Eng. Rodrigonovamente
54 faça apresentação para ciência dos conselheiros.Em seguida o presidente passou ao
55 3º ponto da ordem do dia: Fazendo uso da palavra, a Diretora de Meio Ambiente,
56 senhora Aline, fez a apresentação da lei municipal nº 4.488/2018 que dispôs sobre a
57 regularização do plantio e reflorestamento de árvores exóticas no município de Capão
58 Bonito. Na apresentação à senhora Aline deixou claro que o objetivo da lei, foi
59 adequa-la, conforme a lei federal e que a suaregulamentaçãopara aquisição do selo
60 verde pelo empreendedor será elaborado pelo conselho de meio ambiente, conforme
61 consta no artigo 4º, parágrafo 1º na referida lei. O conselheiroGilsonfalou que a lei,
62 na forma que se encontra,não obriga as empresas reflorestadoras asolicitarem o selo
63 municipal, não atendendo os anseios do município.O senhor Adalberto disse que
64 caberá aos munícipes/entidades questionar a atuação das empresas reflorestadoraso
65 cumprimento da lei municipal nas questões Ambiental e Sócio econômico, na ocasião
66 da certificação de seus produtos. Em seguida foi proposto e aprovadaa criação de
67 uma comissão técnica para a elaboração da regulamentação da referida lei. A
68 comissão técnica ficou assim constituída, pelos conselheiros Ezer, Claudio, Aline e

69 Gilson e sua primeira reunião foi marcada para o dia 16/10/18 ás 14 horas na
70 Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. ENCERRAMENTO: Nada mais
71 havendo para ser discutido na ordem do dia, o presidente Mario Alberto Masedo
72 Moretto agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão.

