1 ATA DE NÚMERO 51 deste livro e a décima segunda deste ano. DATA, HORA E
2 LOCAL: Realizou-se no dia catorze (14) de novembro 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): Gilson
7 Eduardo Kurtz, Aline Erika Hori (Secretária), Mario Alberto Masedo Moretto
8 (Presidente), Alison Cesar S. Freitas, Cristiano Elias Ferreira e Silmara Motta
9 Cardoso.DEMAIS PRESENÇAS: Adalberto de Almeida Mendes (funcionário
10 municipal), Aelson Resende dos Santos (ACAMAR) Jairo Elieser da Silva (IAC).
11 Constavam na Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata anterior (10/10/18); 2. Relatório da
12 Comissão Técnica sobre a alteração e regulamentação da Lei municipal nº 4488/2018
13 que “Dispõe sobre a regularização do plantio e reflorestamento de árvores exóticas no
14 município de Capão Bonito”; 3. Apresentação do Plano de Trabalho para 2019 da
15 Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Capão Bonito 16 ACAMAR. QUORUM: Havendo conselheiros em número legal, conforme parágrafo 3°
17 do artigo 17 do Regimento Interno, o senhor presidente Mario Alberto Masedo
18 Moretto, declarou aberta a sessão em segunda chamada, às 14:30, dando boas19 vindas a todos.Em seguida passou ao 1º ponto da ordem do dia: Foi feita a leitura da
20 ata da reunião do dia 10/10/2018, que foi aprovada por todos. Em seguida o
21 presidente passou ao 2º ponto da ordem do dia: A palavra foi cedida à engenheira
22 agrônoma

e conselheira Aline Erika Hori que apresentou a alteração e

23 regulamentação da Lei municipal nº 4488/2018 que “Dispõe sobre a regularização do
24 plantio e reflorestamento de árvores exóticas no município de Capão Bonito” feita pela
25 comissão instituída no COMDEMA que se reuniuno dia 16 de outubro de 2018 na
26 Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Entre as alterações principais
27 estava a troca do nome “Selo Verde”por “Selo Reflorestamento Sustentável”, além de
28 pequenas mudanças no texto com o intuito de aumentar a adesão das empresas e
29 proprietários. Também foram acrescentadas a previsão de penalidades pelo não
30 cumprimento da faixa de plantio em relação a divisas e pela não reparação de danos
31 em estradas e pontes decorrentes da logística da madeira. Em seguida o presidente
32 passou ao 3º ponto da ordem do dia: Fazendo uso da palavra, o conselheiro Cristiano
33 da ACAMAR solicitou a dispensa da apresentação do Plano de Trabalho da ACAMAR
34 para 2019 e se comprometeu a enviar o documento por e-mail para a apreciação de

35 todos. Todos os conselheiros concordaram. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
36 para ser discutido na ordem do dia, o presidente Mario Alberto Masedo Moretto
37 agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão.

